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TIETOSUOJAILMOITUS		

BELCHIM	CROP	PROTECTION		
(Voimassa	25.5.2018	alkaen)	

	

Tämä	 on	 Belchim	 Crop	 Protection	 NV/SA	 -yrityksen	 (Technologielaan	 7,	 1840	 Londerzeel,	 Belgia)	
tietosuojailmoitus.	Yritys	on	rekisteröity	yritysten	keskusrekisteriin	numerolla	BTW	BE	0458.909.077	
Brysselin	kaupparekisteriin.	Tämä	yritys	on	vastuussa	henkilötietojesi	käsittelystä	tässä	ilmoituksessa	
kuvatulla	tavalla	(suoraan	tai	konserniin	kuuluvien	yritysten	kautta).			

Henkilötietojesi	 suojeleminen	 on	 erittäin	 tärkeää	 Belchim-ryhmälle,	 johon	 kuuluvat	 Belchimin	
pääkonttori	 Belchim	Crop	 Protection	NV/SA	 ja	 kaikki	 sen	 tytäryhtiöt	 (myöhemmin	 tekstissä	 ”me”).			
Näin	 ollen	 pyrimme	 jatkuvasti	 noudattamaan	 100-prosenttisesti	 EU:n	 lainsäädäntöä	 (erityisesti	
yleistä	 tietosuoja-asetusta	 koskien)	 ja	 paikallisia	 lakeja	 sekä	 kunnioittamaan	 yksityisyyttä	 ja	
tietosuojaa.			

Pyrimme	käsittelemään	henkilötietojasi	laillisesti,	asiaankuuluvasti	ja	läpinäkyvästi.	 	Siksi	kerromme,	
mitä	henkilötietojasi	 keräämme,	miksi	 käytämme	 ja	 jaamme	niitä,	miten	kauan	 säilytämme	niitä	 ja	
miten	voit	käyttää	oikeuksiasi.		

	

1.	MITÄ	HENKILÖTIETOJASI	KERÄÄMME?	

Keräämme	 ja	 käytämme	 henkilötietojasi	 vain	 siinä	 määrin	 kuin	 toimintamme	 sitä	 edellyttää,	 ja	
tarkoituksena	 on	 yksilöllisten	 tuotteiden	 ja	 palveluiden	 tuottaminen.	 Keräämme	 seuraavia	
henkilötietoja:	

ü tunnistamistiedot	(esimerkiksi	etunimi,	sukunimi,	kieli,	sukupuoli,	IP-osoite)	
ü yhteystiedot	(katuosoite,	sähköpostiosoite,	puhelinnumero,	faksi)	
ü työpaikan	tiedot	(työnantajan	nimi	ja	asemasi	tässä	yrityksessä)		
ü pankkitiedot	ja	raha-asiat	(esimerkiksi	pankkitili)		
ü tuotteidemme	ja	palvelujemme	käyttöön	liittyvät	tiedot:	

o Oletko	 jälleenmyyjä,	 maanviljelijä,	 alihankkija,	 itsenäinen	 neuvonantaja,	 tutkija,	
opettaja,	työskenteletkö	hallitukselle	jne.?	

o Tarvitsetko	kaupallista	vai	teknistä	tietoa?	
o Tarvitsetko	teknistä	tietoa	kaikista	viljelykasveista	vai	jostain	tietystä	viljelykasvista?		

ü tiedot	 meidän	 kanssamme	 käymästäsi	 vuorovaikutuksesta	 (verkkosivujemme	 kautta,	
kokouksissa,	puhelut,	sähköpostit)	

ü tiedot,	jotka	saadaan	viranomaisilta.	

Emme	käsittele	henkilötietoja,	jotka	koskevat	etnistä	taustaasi,	poliittisia	mielipiteitäsi,	uskontoa	tai	
filosofisia	näkemyksiäsi,	kauppaliiton	jäsenyyttä,	geneettisiä	tietoja	tai	sukupuolielämääsi.	
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2.	MILLÄ	PERUSTEELLA	JA	MIHIN	TARKOITUKSEEN	KÄYTÄMME	HENKILÖTIETOJASI?	

a.	Lainsäädännöllisten	velvoitteidemme	noudattamiseksi	

Käytämme	 henkilötietojasi	 noudattaaksemme	 lainsäädännöllisiä	 velvoitteitamme	 (esimerkiksi	
vastataksemme	asianmukaisesti	toimivaltaisten	viranomaisten	kyselyihin).		

Lisäksi	meillä	on	velvollisuus	antaa	asiakkaillemme	ja	maanviljelijöillemme	teknistä	tukea	(esimerkiksi	
jos	tuotteitamme	ei	käytetä,	käsitellä,	varastoida	tai	kuljeteta	oikein,	ne	voivat	aiheuttaa	materiaali-	
tai	henkilövahinkoja).	

b.	Niiden	velvoitteiden	täyttämiseksi,	joita	sopimuksemme	kanssasi	tai	työnantajasi	kanssa	edellyttää		

Käytämme	henkilötietojasi	sopimusten	solmimiseen	ja	täytäntöönpanoon	seuraavissa	tarkoituksissa:	

ü tuotteitamme	ja	palvelujamme	koskevien	tietojen	antaminen	sinulle	
ü arvioidaksemme,	voimmeko	tarjota	sinulle	tuotetta	tai	palvelua	ja	millä	ehdoin		
ü tarjotaksemme	tuotteita	tai	palveluja	yritysasiakkaillemme,	joiden	työntekijä	olet.	

c.	Oikeutettujen	etujemme	toteuttaminen	

Käytämme	 henkilötietojasi	 tuotteidemme	 ja	 palvelujemme	 käyttöönotossa	 ja	 kehityksessä	 sekä	
parantaaksemme	riskinhallintaa	ja	puolustaaksemme	laillisia	oikeuksiamme,	esimerkiksi	seuraavasti:				

ü vilpin	ehkäisy	
ü IT-hallinta/	turvallisuus	ja	liiketoiminnan	jatkuvuus	
ü tilastojen	luominen	tutkimusta	ja	kehitystä	varten	
ü sinulle	 suunnattujen	 tarjousten	 yksilöllistäminen	 (esimerkiksi	 tilannettasi	 ja	 profiiliasi	

vastaavien	tuotteiden	tai	palvelujen	mainostaminen),	joka	saavutetaan		
Ø segmentoimalla	potentiaalisia	ja	nykyisiä	asiakkaitamme	
Ø analysoimalla	 tottumuksiasi	 ja	 mieltymyksiäsi	 (tuotteidemme	 ja	 palvelujemme	

käytössä	ja	kanssamme	käymässäsi	vuorovaikutuksessa	eri	kanavien	kautta)		
Ø jakamalla	tietosi	muiden	Belchimin	tytäryhtiöiden	kanssa	
Ø sovittamalla	 tuotteitamme	 tai	 palvelujamme	 muiden	 käsittelemiemme	 sinua	

koskevien	tietojen	kanssa.		

d.	Noudattaaksemme	valintaasi,	jos	olemme	pyytäneet	lupaasi	tietojesi	tiettyyn	käsittelyyn	

Joissain	tapauksissa	meidän	on	pyydettävä	lupaasi	tietojesi	käsittelyyn	(esimerkiksi	
suoramarkkinointitarkoituksissa).		

e.	Sähköisestä	kommunikaatiosta	saatujen	tietojen	käsittelemiseksi	

Voimme	 tallentaa	 kanssasi	 käytyä	 sähköistä	 kommunikaatiota,	 jos	 siihen	 on	 laillinen	 peruste	 tai	
velvoite	 tai	 jos	 olet	 antanut	 siihen	 luvan.	 Sen	 lisäksi	 voimme	 tallentaa	 kanssasi	 käytyä	 sähköistä	
kommunikaatiota,	jos	se	tapahtuu	laillisen	liiketoimintakäytännön	mukaisesti	kaupallisen	liiketoimen	
tai	kommunikaation	todistamiseksi	(sisältäen	kaikki	meidän	antamamme	neuvot).				

Voimme	 säilyttää	 näitä	 tietoja	 niin	 kauan	 kuin	 laki	 vaatii	 tai	 sallii,	 mukaan	 lukien	 ajanjakson,	 joka	
liittyy	sähköisen	kommunikaation	tallentamisesta	tai	muista	asioista	syntyneeseen	kiistaan.	Yllä	oleva	
koskee	kaikkea	sähköistä	kommunikaatiota	(kuten	sähköposteja,	tekstiviestejä,	pikaviestipalveluja	tai	
muita	vastaavia	teknologioita).		
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3.	KENELLE	JAAMME	HENKILÖTIETOJASI?	

Emme	myy	tai	vuokraa	henkilötietojasi	kolmansille	osapuolille.	

Me	 luovutamme	 henkilötietojasi	 vain	 Belchim-yhtiöryhmän	 sisällä	 Belchimin	 tytäryhtiöille.	 	 Jotkin	
näistä	 tytäryhtiöistä	 sijaitsevat	 Kanadassa	 tai	 USA:ssa,	 jotka	 ovat	 saaneet	 virallisen	 tunnustuksen	
siitä,	että	ne	takaavat	asianmukaisen	henkilötietojen	suojan.			

Poikkeustapauksissa	voimme	antaa	henkilötietojasi	ulkopuoliselle	palveluntarjoajalle	tai	konsulteille,	
mutta	 tämä	 tapahtuu	 vain	 palvelun	 suorittamisen	 yhteydessä	 joko	 Belchimille	 ja/tai	 Belchimin	
puolesta,	 ja	 vain	 sen	 jälkeen	 kun	 palveluntarjoaja	 tai	 konsultti	 on	 allekirjoittanut	
salassapitosopimuksen	koskien	henkilötietojesi	suojelemista.					

	

4.	MITEN	KAUAN	SÄILYTÄMME	HENKILÖTIETOJASI?	

Käytämme	henkilötietojasi	tiettyä	tarkoitusta	tai	tavoitetta	varten.	Kun	tätä	tarkoitusta/tavoitetta	ei	
enää	ole	olemassa,	poistamme	tietosi.		

Lähtökohta	 henkilötietojesi	 säilyttämiseen	 on	 lakisääteinen	 säilytysaika	 (usein	 kymmenen	 vuotta	
sopimuksen	 päättymisen	 tai	 liiketoimen	 jälkeen).	 	 Tämä	 aika	 voi	 olla	 pidempi,	 jos	 oikeuksiemme	
toteutuminen	sitä	vaatii.	Jos	laki	ei	vaadi	säilytysaikaa,	tämä	aika	voi	olla	lyhyempi.	

	

5.	MITKÄ	OVAT	OIKEUTESI	JA	MITEN	VOIT	KÄYTTÄÄ	NIITÄ?	

Sovellettavien	säännösten	mukaan	sinulla	on	seuraavat	oikeudet:		

ü Oikeus	 päästä	 tietoihin:	 voit	 saada	 tietoja	 henkilötietojesi	 käsittelystä	 ja	 myös	 kopion	
tallennetuista	 henkilötiedoistasi.	 Jos	 käytät	 tarkistusoikeuttasi,	 annamme	 sinulle	 täyden	
yleiskatsauksen	sinusta	keräämistämme	tiedoista.		

ü Oikeus	tietojen	oikaisemiseen:	jos	katsot,	että	henkilötietosi	ovat	vääriä	tai	puutteellisia,	voit	
pyytää	meitä	tekemään	vastaavat	muutokset.	

ü Oikeus	 tietojen	poistamiseen	 tai	 rajoittamiseen:	 sinulla	on	oikeus	pyytää	meitä	poistamaan	
henkilötietosi	ja/tai	pyytää	rajoittamaan	henkilötietojesi	käyttöä.	

ü Oikeus	 tietojen	käsittelyn	vastustamiseen:	voit	 vastustaa	henkilötietojesi	 käyttöä	erityisestä	
tilanteesta	 johtuen.	 Sinulla	 on	 täysi	 oikeus	 vastustaa	 henkilötietojesi	 käyttöä	
suoramarkkinointitarkoituksiin.		

ü Oikeus	suostumuksen	perumiseen:	 jos	olet	antanut	suostumuksesi	henkilötietojesi	käyttöön	
(lähinnä	markkinointitarkoituksiin),	sinulla	on	oikeus	perua	tämä	milloin	tahansa.		

ü Oikeus	tietojen	siirtämiseen:	kun	oikeudellinen	peruste	on	olemassa,	sinulla	on	oikeus	saada	
meille	antamasi	henkilötiedot	takaisin,	tai	jos	se	on	teknisesti	mahdollista,	pyytää	siirtämään	
ne	valitsemallesi	kolmannelle	osapuolelle.		

ü Oikeus	 valittaa:	 voit	 jättää	 valituksen	 toimivaltaiselle	 EU:n	 tietosuojavaltuutetulle	
(esimerkiksi	 Belgiassa:	 www.pricavycommission.be)	 omassa	 asuinmaassasi,	 asemamaassasi	
tai	maassa,	jossa	henkilötietojen	ja/tai	yksityisyyden	suojaa	on	loukattu.		

Jos	 haluat	 käyttää	 jotain	 yllä	 mainituista	 oikeuksista	 tai	 jos	 sinulla	 on	 kysyttävää	 henkilötietojesi	
käytöstä	tai	tästä	tietosuojailmoituksesta,	ota	yhteyttä	seuraavasti:	
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ü Ensisijaisesti	 sähköpostilla	 osoitteeseen	 privacy@belchim.com	 (osoittaen	 viestin	 Bruno	
Lauwersille),	tai		

ü vaihtoehtoisesti	kirjeellä	osoitteeseen	Belchim	Crop	Protection	NV,	Technologielaan	7,	1840	
Londerzeel,	Belgium	(vastaanottaja	Bruno	Lauwers).	

Ilmaisethan	 asiasi	 mahdollisimman	 tarkasti,	 kun	 haluat	 käyttää	 oikeuksiasi.	 	 Voimme	 vastata	
kysymyksiin	 asianmukaisesti	 vain,	 jos	 ne	 ovat	 tarpeeksi	 yksityiskohtaisia.	 	Meidän	 on	 tarkistettava	
henkilöllisyytesi	 mahdollisimman	 yksityiskohtaisesti	 varmistaaksemme,	 ettei	 kukaan	 muu	 yritä	
käyttää	 oikeuksia	 nimissäsi.	 Siksi	 sinua	 voidaan	 pyytää	 toimittamaan	 henkilöllisyystodistus	
(esimerkiksi	henkilökorttisi	kopio)	pyytäessäsi	tällaista.		

	

6.	MUUTA	

6.1	Tietosuoja	ja	luottamuksellisuus	

Teemme	tarvittavat	varotoimenpiteet	suojellaksemme	henkilötietojasi.	 	Suojakeinoihimme	kuuluvat	
tekniset	 keinot	 ja	 menettelyt	 sekä	 toimenpiteet,	 joiden	 noudattamiseen	 henkilökuntamme	 on	
koulutettu.		

Tietoihisi	 pääsevät	 käsiksi	 vain	 valtuutetut	 työntekijät,	 joiden	 on	 tarpeellista	 saada	 tietoa.	 	 Lisäksi	
kaikki	valtuutetut	työntekijät	ovat	allekirjoittaneet	salassapitosopimuksen.			

6.2	Päivitykset	

Meillä	on	oikeus	tehdä	muutoksia	tähän	tietosuojailmoitukseen	milloin	tahansa.		Ajantasainen	versio	
on	aina	nähtävissä	verkkosivuillamme	(www.belchim.com).		

	

	

	


