TIETOSUOJASELOSTE
1. Johdanto
Tervetuloa SMC:n tietosuojaselosteeseen

SMC:n tytäryhtiöt Euroopassa kunnioittavat yksityisyyttäsi ja sitoutuvat
pitämään henkilötietosi suojattuina.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten käsittelemme ja
käytämme henkilötietojasi sekä varmistamme niiden turvallisuuden 25.
toukokuuta 2018 voimaan astuvan EU.n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukaisesti.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys paikallisen SMC-yhtiön
tietosuojapäällikköön/-koordinaattoriin.

2. Yleistietoja
Tämä seloste koskee sinua yksityishenkilönä, jos olet SMC Automation Oy:n,
PL 72, 02231 Espoo, asiakas, toimittaja, yhteistyökumppani tai verkkosivujen
käyttäjä, tai jos olet SMC Automation Oy:n kanssa tekemisissä oleva asiakas,
toimittaja tai yhteistyökumppani.

3. Henkilötietojen lajit
Ellei paikallinen lainsäädäntö toisin rajaa, SMC Automation Oy kerää, käsittelee
ja käyttää seuraavanlaisia henkilötietoja sinusta:

- nimi
- asema/työtehtävä
- työyhteystiedot
- työnantajan nimi
- yhteystavat (kuten sähköposti tai liikekirjeet)
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- rekisteröityminen verkkosivuille ja tiedot sivuston käytöstä
- sopimustiedot
- toimitetut tai tarjotut palvelut tai tuotteet
- laskutus- ja maksutiedot
- liikesuhteen historia

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppanien ja käyttäjien tai heidän
työnantajiensa henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään sopimussuhteen
mukaisten tehtävien hoitamiseen, mukaan lukien laskujen käsittely, viestintä
sekä lakisääteiset ja lakien noudattamiseen liittyvät tehtävät, markkinointiin ja
asiakkuudenhallintaan, sekä väärinkäytösten estämiseen ja turvallisuuteen
liittyviin toimintoihin.

5. Laillinen perusta
SMC Automation Oy käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla.
Seuraavassa mainitaan laillinen perusta sille, miten SMC Automation Oy
käsittelee henkilötietojasi. Huomaa, että tämä ei ole kaikenkattava laillisten
periaatteiden luettelo, vaan luettelo esimerkeistä, joilla pyritään kuvaamaan,
miten SMC Automation Oy käsittelee henkilötietojasi.

- Suostumus - SMC Automation Oy käsittelee tiettyjä henkilötietoja vain
ennakkoon antamallasi suostumuksella, esim. kun annoit meille kuvan lähettää
markkinointimateriaalia sähköpostitse. Sinulla on oikeus perua suostumuksesi
milloin tahansa, jolloin käsittely lopetetaan kyseisestä ajankohdasta lukien.

-Sopimussuhteen mukaisten tehtävien hoitaminen asiakkaan, toimittajan tai
yhteistyökumppanin kanssa - SMC Automation Oy voi solmia kanssasi
juridisesti sitovia sopimuksia. SMC Automation Oy käsittelee henkilötietojasi
niiden lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti, jotka aiheutuvat näistä
sopimuksista.
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- Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen - SMC Automation Oy:tä koskee
joukko lakisääteisiä vaatimuksia. Tällaiset lakisääteiset velvoitteet voivat joskus
vaatia tiettyjen henkilötietojen ja toisinaan myös luottamuksellisten
henkilötietojen käsittelyä.

SMC Automation Oy:n, muiden SMC-konsernin yhtiöiden tai muiden
kolmansien osapuolien oikeutettu etu - SMC Automation Oy käsittelee
henkilötietojasi turvatakseen omansa tai kolmannen osapuolen intressit. Tämä
ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sinun intressisi ovat etusijalla.

Henkilötietojen antaminen on tarpeen asiakas-, toimittaja- tai
yhteistyökumppanuussuhteen solmimista ja/tai ylläpitoa varten ja se on
vapaaehtoista. Jos et kuitenkaan anna asiakas-, toimittaja- tai
yhteistyökumppanin tietoja, niihin liittyvät asiakas- ja toimittajahallinnan sekä
hallinnolliset prosessit saattavat viivästyä tai tulla mahdottomiksi.

6. Vastaanottajaryhmät
Pääsy henkilötietoihin annetaan niille SMC Automation Oy:n henkilöille, jotka
tarvitsevat niitä edellä mainittuun tarkoitukseen tai kun laki niin vaatii.

SMC Automation Oy:lle voi joskus, sovellettavan lain vaatimalla tavalla ja edellä
luetelluissa tarkoituksissa, olla tarpeen antaa henkilötietosi seuraavien käyttöön
tarpeen tietää -periaatteella:

- muut SMC-konsernin työntekijät
- ulkoiset neuvonantajat
- kirjanpitäjät
- hallintoviranomaiset
- tuomioistuimet
- tavaroiden tai palvelujen jakelijat ja toimittajat
- erilaisten palvelujen ulkoiset palveluntarjoajat.
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SMC Automation Oy vaatii palveluntarjoajilta, joille henkilötietojasi saatetaan
siirtää, prosessin, jonka mukaisesti henkilötietojasi käsitellään vain ohjeiden
mukaisesti sekä toteutetaan riittävät turvatoimet henkilötietojesi pitämiseksi
luottamuksellisina.

7. Kansainväliset tiedonsiirrot
Henkilötiedot, joita sinusta keräämme ja vastaanotamme, voidaan siirtää
edellisessä kappaleessa lueteltujen vastaanottajien käsiteltäväksi, ja nämä
vastaanottajat voivat sijaita Euroopan talousalueen ("ETA") sisällä tai sen
ulkopuolella. ETA:n ulkopuolella olevia vastaanottajia koskien SMC Automation
Oy on ryhtynyt tarvittaviin toimiin henkilötietojen siirron turvaamiseksi EU;n
ulkopuolella, kuten tiedonsiirtosopimuksen toteuttaminen EU:n yleisten
mallilausekkeiden perusteella, Privacy Shield Certification (US), hyväksytyt
menettelytavatm hyväksytty sertifiointimekanísmi (GDPR:n artikla 42).

8. Säilytysaika
SMC Automation Oy ja/tai palveluntarjoajamme säilyttää henkilötietojasi vain
siinä laajuudessa kuin kun tarpeen ja vain sen aikaa kuin on tarpeen niiden
tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten tiedot kerätään, sovellettavien
tietosuojalakien mukaisesti.

Näin ollen SMC Automation Oy poistaa henkilötietosi, kun ne eivät ole enää
merkityksellisiä, ja joka tapauksessa tietojesi pisimmän säilytysajan täyttyessä
sovellettavan lain mukaisesti.

Henkilötietoja, jotka sisältyvät sopimuksiin, liikeviestintään ja -kirjeenvaihtoon,
voivat koskea lakisääteiset säilytysvaatimukset, jotka voivat vaatia säilyttämistä
10 vuoden ajan. Kaikki muut toimittajatiedot poistetaan periaatteessa kahden
vuoden kuluttua siitä, kun liikesuhde on päättynyt sinun ja SMC Automation
Oy:n välillä.

4

9. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
SMC Automation Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet minimoidakseen henkilötietojesi luvattoman tai laittoman
paljastamisen tai lukemisen, tai vahingossa tai laittomasti tapahtuvan
menettämisen, tuhoutumisen, muuttamisen tai vahingoittumisen riskin. Näitä
turvatoimenpiteitä kehitetään ajan kuluessa lainsäädännön ja teknisen
kehityksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on tietyt juridiset oikeudet koskien henkilötietoja, joita SMC Automation
Oy sinusta kerää ja käsittelee.

Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus:

- perua mahdollinen suostumuksesi
- pyytää omat henkilötietosi nähtäväksi
- vaatia henkilötietojesi poistamista
- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
- vaatia henkilötietojesi oikaisua
- vaatia rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn
- vaatia tietojen siirrettävyyttä.

Huomaa, että sovellettava paikallinen tietosuojalaki voi asettaa rajoituksia
edellä mainittuihin oikeuksiin.

11. Yhteystiedot
Voit koska tahansa ottaa yhteyttä SMC Automation Oy:hyn, jos haluat nähdä
henkilötiedot, joita SMC-yhtiöllä sinusta on, tai jos haluat käyttää oikeuksiasi.
Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle tietosuojaa valvovalle
viranomaiselle.

5

Tietosuojakoordinaattori:
Nimi: Harri Lehtola
Osoite: Tiistinniityntie 4, 02230 ESPOO
Maa: Suomi
Puh: +358 207513501
E-Mail: harri.lehtola@smc.fi
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