Tata Steel Europe Ltd:n TIETOSUOJASELOSTE
Johdanto
Tata Steel Europe Ltd -yritysryhmä (jäljempänä Tata Steel tai me) pitää hallussaan ja käsittelee useita
ihmisiä koskevia tietoja – mm. asiakkaitamme, mahdollisia asiakkaitamme, meille tiedusteluja esittäneitä
henkilöitä, verkkosivuston kävijöitä ja sähköpostiemme vastaanottajia (jäljempänä sinä). Otamme
tietosuojasi ja lakisääteiset velvollisuutemme vakavasti. Henkilötietojasi* käsitellään turvallisesti ja
luottamuksellisesti ja ainoastaan tässä kuvattavalla tavalla.
Seuraavassa tietojen asianmukaista käsittelyä koskevassa selosteessa kuvataan henkilötietotyyppejä, joita
saatamme käsitellä, henkilötietojesi käsittelytapaa ja yksityisyytesi suojaamista suhteessa meihin.
Selosteella haluamme täyttää velvoitteemme tiedon tarjoamiseen siitä, miten Tata Steel käsittelee
henkilötietojasi yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön nojalla. Se ei muodosta sopimusta sinun ja
meidän kesken.
Tata Steel Europe Limited (jäljempänä TSE) on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Tämän mukaisesti TSE
päättää siitä, miten henkilötietojasi käytetään, ja varmistaa (yhdessä muiden henkilötietojesi käsittelyyn
osallistuvien tahojen kanssa tässä selosteessa kuvatun mukaisesti), että henkilötietojasi käsitellään
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai uskot yksityisyydensuojasi tulleen loukatuksi, ota
meihin yhteyttä Yhteystiedot-jakson mukaisesti.
*Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka kuvaavat tiettyä tai tunnistettavissa olevaa henkilöä tai
liittyvät häneen. Tunnistettavissa olevan henkilön voi tunnistaa välittömästi tai välillisesti erityisesti sellaisen
ominaispiirteen kuin nimen, henkilönumeron, sijaintitiedon, internettunnisteen tai henkilön fyysiseen, fysiologiseen,
geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin kuuluvan tekijän tai kuuluvien
tekijöiden perusteella.

Keräämämme henkilötiedot
Esimerkkejä monista käsittelemistämme henkilötietotyypeistä ovat seuraavat:
1. Yhteystiedot, joita annat meille tapahtumissa tai messuilla, tiedustelun tekemiseksi tai
rekisteröityäksesi aineiston lataamista varten (mm. nimi, yritys, tehtävänimike, sähköpostiosoite,
osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero)
2. Yhteystiedot ja muut tiedot, joita annat tehdessäsi tiedustelua tai valitusta, esim. ympäristöhaittaa
koskevaa ilmoitusta
3. Kaikki sinun ja meidän välisiä transaktioita (verkkosivustoomme liittyviä ja muita) koskevat tiedot,
mukaan lukien tuotteidemme ja palvelujemme ostaminen
4. Tietokonettasi ja verkkosivustoissamme käyntiä ja niiden käyttöä koskevat tiedot (mm.
Tietokoneesi IP-osoite, maantieteellinen sijainti, verkkoselaintyyppi, sivu, jolta sivustoomme on
siirrytty, käynnin kesto, tulo- ja poistumissivut ja sivukatselujen määrä)
5. Yhteystiedot, joita annat meille verkkosivustomme palvelujen, sähköposti-ilmoitusten ja
uutiskirjeiden tilaamista varten (mm. sivujen/viestien avaamiset ja napsautukset, tiedot
asetuksista, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot)
Tiettyjä muita tietoja voidaan kerätä tarvittaessa ja paikallisen sovellettavan lainsäädännön salliessa.
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Arkaluontoiset henkilötiedot
Tata Steel ei nykyisellään käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä**.
Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Tata Steel voi kerätä ja käsitellä tiettyjä rikoksia ja
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevia tietoja (mukaan lukien rikosepäilyt ja rikokseen syyllistymistä
koskevat syytökset).
**Erityisillä henkilötietoryhmillä tarkoitetaan tietoja, jotka liittyvät rodulliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai
elämänkatsomukseen tai ammattijärjestön jäsenyyteen. Niihin sisältyvät myös geeniperimää koskevat ja biometriset
tiedot (silloin, kun tietoja käytetään henkilön tunnistamineen), fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä koskevat tiedot
(mukaan lukien mukautukset ja erityistarpeet) sekä henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista
koskevat tiedot.

Miten Tata Steel kerää henkilötietoja?
Tata Steel kerää ja tallentaa henkilötietojasi eri lähteistä, mutta enimmäkseen sinulta itseltäsi. Tällöin on
kyse tiedoista, jotka nimenomaisesti annat meille esim. ostaessasi meiltä tuotetta, tilatessasi
uutiskirjeemme tai antamalla meille käyntikorttisi jossakin tapahtumassa tai messuilla.
Joitakin henkilötietoja kerätään myös automaattisesti verkkosivustoissamme käyntiesi tai sähköpostiemme
vastaanottamisen yhteydessä (tällöin sinulta on pyydetty sovellettavassa lainsäädännössä vaadittava
asianmukainen suostumus). Tällaisia tietoja ovat esim. verkkoselaintasi ja sijaintipaikkaasi koskevat tiedot,
sivustossa käyntisi kesto, sivu, jolta sivustoomme on siirrytty sekä se, avaatko sähköpostiviestejämme tai
napsautatko niissä olevia linkkejä.
Näitä tietoja voi kerätä Tata Steel tai sen toimeksiannosta toimiva kolmas osapuoli (esim. Google Analytics).
Lisätietoja tällaisesta automatisoidusta tietojen keräämisestä on evästekäytännössämme. Jos sinun on
annettava meille henkilötietojasi jotakin tarkoitusta varten, ilmoitamme sinulle siitä niiden keräämisen
yhteydessä. Jos jotakin tietoa tarvitaan sopimuksen tai säännösten perusteella, kerromme myös siitä.
Selitämme myös, mitä siitä seuraa, jos et anna meille pakollisia tietoja. Jos et esim. ilmoita meille
yhteystietojasi, emme voi ottaa sinuun yhteyttä, ja jos et kerro meille pankkiyhteystietojasi, emme voi
suorittaa transaktioita.
Sinua koskevien henkilötietojen lisäksi voit antaa Tata Steelille myös kolmansien osapuolten henkilötietoja,
esim. vaihtoehtoisten yhteyshenkilöiden organisaatiossasi. Ennen kuin annat Tata Steelille tällaisia
kolmansien osapuolten henkilötietoja, sinun on ilmoitettava kyseisille henkilöille, mitä tietoja aiot antaa
Tata Steelille ja miten Tata Steel niitä aikoo käsitellä tämän selosteen mukaisesti.
Mihin tarkoitukseen ja millä oikeusperustalla tietoja käsitellään?
Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään useisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti. Tietoja voidaan satunnaisesti ja tarpeen vaatiessa käyttää myös muihin kuin tietojen
antamishetkellä ilmeisiin tarkoituksiin (esim. tutkinnallisiin tarkoituksiin).
Jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö vaatii meitä käsittelemään henkilötietojasi tiettyä lainmukaista
tarkoitusta varten, käsittelemme henkilötietojasi jollakin seuraavista oikeusperustoista:
 käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella (seuraavassa jaksossa kuvattuihin
tarkoituksiin), paitsi jos sinun etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi, jotka vaativat henkilötietojen
suojaamista, ylittävät kyseisen oikeutetun edun
 käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi tai
 käsittely on tarpeellista sopimuksen täytäntöön panemiseksi sinun ollessasi sopimuksen osapuoli
tai sopimuksen valmistelemiseksi ennen sen syntymistä.
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Saatamme hyödyntää myös muita oikeusperustoja (esim. jos tietojen käsittely on tarpeellista julkisen edun
vuoksi suoritettavan tehtävän hoitamiseksi, sinun tai jonkun muun elintärkeän edun turvaamiseksi tai jos
olet antanut siihen suostumuksesi) tai poikkeustapauksissa muuta oikeusperustaa, jos mitään edellä
mainituista ei voida soveltaa.
Olemme yksilöineet seuraavat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset. Jokaiseen niistä liittyy sovellettavan
lainsäädännön mukainen käsittelyperuste. Käsittelytarkoituksia ovat:

Nro
a)

Käsittelytarkoitus

Oikeusperusta

Pyytämiesi tuotteiden tai palvelujen
toimittamiseksi

Jos sinun (henkilökohtaisesti) ja Tata Steelin välillä on olemassa
sopimus, käsittely on tarpeellista kyseisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.
Jos sopimusta ei ole tai jos sopimus on tehty Tata Steelin ja esim.
työnantajasi välillä, käsittely on tarpeellista Tata Steelin
oikeutetun edun nimissä.
Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan pyydettyjen tuotteiden ja
palvelujen tarjoamista asiakkailleen, sillä se on keskeinen osa
liiketoimintaa.

b)

Liiketoimien
tekemiseksi
kanssasi
(mukaan lukien maksu- ja laskutustietojen
saaminen ja luovuttaminen)

Jos sinun (henkilökohtaisesti) ja Tata Steelin välillä on olemassa
sopimus, käsittely on tarpeellista kyseisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.
Jos sopimusta ei ole tai jos sopimus on tehty Tata Steelin ja esim.
työnantajasi välillä, käsittely on tarpeellista Tata Steelin
oikeutetun edun nimissä.
Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan liiketoimien tekemistä
asiakkaidensa kanssa, sillä on keskeinen osa liiketoimintaa:
myynnistä saamme liikevaihtoa, jonka avulla ylläpidämme
toimintojamme ja kasvatamme liiketoimintaamme.

c)

Kirjeenvaihdon
käymiseksi
kanssasi
tilauksista ja niiden luottokorttimaksuista
sekä tuotteiden toimittamiseksi

Jos sinun (henkilökohtaisesti) ja Tata Steelin välillä on olemassa
sopimus, käsittely on tarpeellista kyseisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.
Jos sopimusta ei ole tai jos sopimus on tehty Tata Steelin ja esim.
työnantajasi välillä, käsittely on tarpeellista Tata Steelin
oikeutetun edun nimissä.
Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan liiketoimien tekemistä
asiakkaidensa kanssa, sillä on keskeinen osa liiketoimintaa:
myynnistä saamme liikevaihtoa, jonka avulla ylläpidämme
toimintojamme ja kasvatamme liiketoimintaamme.

d)

Luottopetosten ehkäisemiseksi
tarkkailemalla sinun ja meidän ja/tai
muiden välisiä transaktioita

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.
Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan petollisten transaktioiden
ehkäisemistä itsensä, asiakkaidensa ja kolmansien osapuolten
suojaamiseksi.
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Nro
e)

Käsittelytarkoitus

Oikeusperusta

Tiedon
tarjoamiseksi
sinulle
tuotteistamme
ja
palveluistamme
pyyntösi perusteella sekä sen pohjalta,
minkä
tuotteiden
ja
palvelujen
ajattelemme kiinnostavan sinua tai
organisaatiotasi

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.
Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan sen varmistamista, että
asiakkailla on ajantasaiset tiedot tuotteistamme ja
palveluistamme, sillä se auttaa meitä ylläpitämään
toimintojamme ja kasvattamaan liiketoimintaamme.
Jos meidän on lainsäädännön nojalla saatava sinulta suostumus
ennen tämän kaltaisen tiedon lähettämistä sinulle, pyydämme
suostumuksen tietojen käsittelyperusteeksi.
Jos ilmoitat meille, ettet halua saada mainitun kaltaista
viestintää meiltä, kunnioitamme aina toivettasi.

f)

g)

h)

i)

Markkinatutkimustarkoituksessa, jotta
voisimme ymmärtää asiakkaidemme
tarpeita yhä paremmin ja tarjota sinulle
entistä parempia tuotteita ja palveluja

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.

Asiakaspalvelun tarjoamiseksi, mukaan
lukien meille osoittamiisi tiedusteluihin
vastaaminen

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.

Verkkosivustomme
käytettävyyden
parantamiseksi ja entistä hyödyllisemmän
sisällön tarjoamiseksi sinulle

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.

Verkkosivustomme käyttökokemuksen
parantamiseksi muistamalla asetuksesi
sekä sivujemme yksilöllistämiseksi muulla
tavoin

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.

Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan sen varmistamista, että
jokainen asiakaskokemus on niin hyvä kuin mahdollista, sillä se
auttaa meitä ylläpitämään toimintojamme ja kasvattamaan
liiketoimintaamme. Asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen on
keskeinen osa erinomaisten asiakaskokemusten takaamista.

Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan sen varmistamista, että
jokainen asiakaskokemus on niin hyvä kuin mahdollista, sillä se
auttaa meitä ylläpitämään toimintojamme ja kasvattamaan
liiketoimintaamme. Asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen on
keskeinen osa erinomaisten asiakaskokemusten takaamista.

Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan palveluidensa jatkuvaa
parantamista, sillä siten voimme ylläpitää toimintojamme ja
kasvattaa liiketoimintaamme, sekä sen varmistamista, että saat
meiltä sinun kannaltasi merkityksellistä tietoa.

Tata Steel pitää oikeutettuna etunaan sen varmistamista, että
jokainen käynti verkkosivuillamme on niin hyvä kuin mahdollista,
sillä se auttaa meitä ylläpitämään toimintojamme ja
kasvattamaan liiketoimintaamme. Kävijöiden kokemuksen
yksilöllistämine auttaa meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa.
Jos tämän kaltaisia toimenpiteitä toteutetaan sellaisten
evästeiden avulla, jotka eivät ole aivan välttämättömiä (lue lisää
evästekäytännöstämme), pyydämme käsittelylle suostumuksesi
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Jos tällainen suostumus on
saatu, käytämme sitä tietojen käsittelyperusteena.

j)

Tietojen tarjoamiseksi sinulle teknisistä
seikoista tai ilmoittamiseksi esim.
sellaisista
tapahtumista
kuin
tietosuojaloukkauksista

Käsittely on tarpeellista Tata Steelin oikeutetun edun perusteella.
Tata Steel pitää hyvien asiakassuhteiden ylläpitämisen nimissä
oikeutettuna etunaan asiakkaidensa pitämistä ajan tasalla
tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa heihin.
Tata Steelillä voi tietyissä olosuhteissa olla myös oikeudellinen
velvoite antaa sinulle kyseisen kaltaista tietoa.
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Nro
k)

Käsittelytarkoitus

Oikeusperusta

Muihin sovellettavan lainsäädännön
nojalla sallittuihin tarkoituksiin, mukaan
lukien Tata Steelin oikeutetun edun
käyttäminen, jos se on merkittävämpi
kuin henkilöstön edut tai perusoikeuksien
suojaaminen

Rikosoikeudellisiin menettelyihin ja rikosepäilyihin liittyvien tietojen käsittely
Rikosoikeudellisiin menettelyihin ja rikosepäilyihin liittyviä tietoja käsitellään ainoastaan sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti.
Voimme lainsäädännön sallimissa rajoissa esim. tehdä petosten torjumiseen liittyviä tarkistuksia sinun ja
meidän välisten transaktioiden yhteydessä, ja tietoja rikosepäilyistä ja -tuomioista voidaan käsitellä sinun ja
Tata Steelin välisessä suhteessa tarpeen ja sovellettavan lainsäädännön mukaan, esim. silloin, jos meillä on
lakisääteinen tai viranomaisen määräämä velvollisuus ilmoittaa rikosepäilystä.
Henkilötietojen säilyttäminen
Tata Steel pyrkii varmistamaan henkilötietojen pitämisen mahdollisimman hyvin ajan tasalla sekä
epäolennaisten ja tarpeettomien tietojen poistamisen tai anonymisoinnin heti, kun se on järkevästi
toteutettavissa. Joitakin henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää eripituisia aikoja lainsäädäntöön ja
valvontaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi ja muista oikeutetuista liiketoiminnallisista syistä.
Yleisesti ottaen säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista sitä tarkoitusta varten,
jossa ne kerättiin. Tämä merkitsee tavallisesti meidän välisemme suhteen kestoa, johon lisätään
kulloinenkin lakisääteinen määräaika suhteen päättymisen jälkeen. Joitakin tietoja voi olla tarpeen säilyttää
jopa pidempään. Voimme säilyttää esim. tiettyjä transaktio- ja tuotevastuu-/takuutietoja eripituisia
ajanjaksoja sovellettavan lainsäädännön määräämällä tavalla.
Noudatamme erillistä tietojen säilytyskäytäntöä, joka koskee hallussamme olevia tietoja. Jos
henkilötietojasi ei enää tarvita, ne poistetaan turvallisesti tai tallennetaan tavalla, joka estää niiden
käyttämisen liiketoimintatarkoituksiin.
Pääsy tietoihin
Emme koskaan myy tai anna käytettäväksi sinua koskevia tietoja, ja varmistamme, että työntekijöillämme,
toimittajillamme ja alihankkijoillamme on pääsy tietoihisi ainoastaan silloin, kun se on tarpeen heidän
työtehtäviensä hoitamisen kannalta, ja vain tässä tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.
Tata Steelissä henkilötietoihisi voi olla pääsy seuraavilla ryhmillä, tai niitä voidaan luovuttaa seuraaville
ryhmille sisäisesti tarvittaessa:


paikallinen, alueellinen ja ylin johto, joka vastaa päätöksenteosta suhteessasi Tata Steeliin tai
meidän välisemme suhteen hoitamisesta (mukaan lukien rajoituksetta oikeudellisen osaston ja ITosaston henkilöstö)



järjestelmänhaltijat



Tata Steelin eri tiimien, esim. rahoitus-, markkinointi- ja IT-tiimien, jäsenet silloin, kun se on
tarpeellista tietyn tehtävän suorittamiseksi, esim. markkinoinnin suunnittelemiseksi entistä
henkilökohtaisemman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

Henkilötietoihisi voi olla pääsy myös kolmansilla osapuolilla, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja jotka
toimittavat meille esim. tietojärjestelmiemme hostingiin, tukeen ja ylläpitoon liittyviä palveluita, sekä niiden
kanssa samaan yritysryppääseen kuuluvilla yhtiöillä ja niiden alihankkijoilla. Henkilötietoja voidaan jakaa
myös tietyissä verkottuneissa järjestelmissä, kuten verkkosivustojen sisällönhallintajärjestelmissä.
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Tällaisessa järjestelmässä oleviin tietoihin voi olla pääsy järjestelmän tarjoajalla, siihen liittyvillä yrityksillä ja
sen alihankkijoilla.
Muita esimerkkejä kolmansista osapuolista, joille henkilötietojasi voidaan luovuttaa, ovat vero- ja
valvontaviranomaiset, Tata Steelin käyttämät vakuutusyhtiöt, tietohallinnon järjestelmänhaltijat, juristit,
tilintarkastajat, sijoittajat, konsultit ja muut ammattimaista neuvontaa antavat tahot sekä palveluntarjoajat,
kuten sähköpostioperaattorimme ja verkkoanalyysiyritykset. Tata Steel edellyttää tällaisten kolmansien
osapuolten käsittelevän tietoja, joihin niillä on pääsy, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti noudattaen
mm. tietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan vaatimuksia.
Jos kolmannet osapuolet ovat tietojen käsittelijöitä (esim. sähköpostioperaattorimme), ne hoitavat
tehtäväänsä meidän toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti edellä kuvattuja tarkoituksia varten.
Tällöin henkilötietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan tarvittavassa laajuudessa
pyydettyjen palvelujen suorittamista varten.
Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi:


jos meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus



(tulevien) oikeusprosessien yhteydessä mm. laillisten oikeuksien muodostamiseksi, käyttämiseksi
tai puolustamiseksi



liiketoimintamme tai sen osan ostajalle tai ostajaehdokkaille sekä asianmukaisille neuvonantajille.

Tietoturva
Tata Steel on sitoutunut suojaamaan henkilötietojesi turvallisuutta. Tätä varten olemme toteuttaneet
asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kunkin riskin kannalta tarpeellisen
turvatason saavuttamiseksi. Meillä on esim. tietoturvakäytäntö, ja kaikki henkilötietosi on tallennettu
turvallisille palvelimillemme.
On kuitenkin syytä muistaa, että tiedonsiirto internetin välityksellä on perusluonteeltaan turvatonta, joten
emme voi täysin taata internetin kautta lähettyjen tietojen turvallisuutta.
Henkilötietojen siirtäminen
Teemme yhteistyötä eri yritysten kautta ympäri maailman, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista
palvelua. Tämän vuoksi henkilötietojasi siirretään toisinaan Tata Steelin kanssa samaan yritysryppääseen
kuuluville yrityksille, jotka käsittelevät niitä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Niitä voidaan siirtää
myös kolmansille osapuolille edellä kuvatun mukaisesti.
Mainitut yritykset tai kolmannet osapuolet voivat sijaita Euroopan unionissa tai muualla maailmassa, mm.
Intiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Lähi-idässä, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Meksikossa, Hongkongissa,
Japanissa, Singaporessa, Thaimaassa, Turkissa, Arabiemiraateissa tai Brasiliassa, sekä muissa maissa, joiden
tietosuojalainsäädäntö ei ole yhtä tiukka kuin Euroopan unionissa. Koska tämän kaltaisia yrityksiä on paljon,
emme voi luetella niitä tässä tyhjentävästi, mutta riippumatta siitä, sijaitsevatko ne Euroopan unionissa vai
muualla, teemme yhteistyötä ainoastaan sellaisten yritysten kanssa, joiden uskomme pitävän tietosi
hyvässä turvassa.
Sovellettavan tietosuojalainsäädännön sitä edellyttäessä Tata Steel varmistaa asianmukaisten tai riittävien
tietoturvatoimien noudattamisen henkilötietojesi suojaamiseksi sekä henkilötietojesi siirtämisen
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit pyytää meitä lähettämään sinulle tietoturvaohjeen,
jossa käytännöt on dokumentoitu (ks. Yhteystiedot). Ota kuitenkin huomioon, että saamastasi ohjeesta on
luottamuksellisuussyistä poistettu joitakin yksityiskohtia.
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Kolmansien osapuolten verkkosivustot
Sivustomme sisältävät toisinaan linkkejä muihin sivustoihin, jotka liittyvät esim. toimialaamme tai joiden
uskomme olevan sinulle hyödyllisiä. Harkitsemme tarkasti, mihin sivustoihin linkitämme, mutta
linkitettyjen sivustojen ainoa tarkoitus on tarjota sivustomme käyttäjille lisäarvoa. Ulkopuolisten
sivustojen sisältö, tietosuojakäytännöt tai muut käytännöt taikka sivustojen kautta saatavat tuotteet tai
palvelut eivät ole Tata Steelin tai Tata Steel -konserniin kuuluvien yritysten suosittelemia tai hyväksymiä.
Sinun oikeutesi
Oikeus henkilötietoihisi pääsyyn sekä niiden oikaisemiseen ja poistamiseen
Tata Steel pyrkii varmistamaan kaikkien sen hallussa olevien henkilötietojen paikkansapitävyyden. Jos
haluat oikaista tai päivittää hallussamme olevia henkilötietojasi, kerro siitä ottamalla meihin yhteyttä (ks.
Yhteystiedot.
Sinulla on oikeus saada nähdäksesi kaikki henkilötietosi, joita Tata Steelin hallussa on, sekä vaatia paikkansa
pitämättömien tietojesi oikaisemista. Voit myös pyytää meitä poistamaan tarpeettomia tietojasi, joita
meillä on hallussamme.
Sinulla on 25.5.2018 alkaen myös seuraavat oikeudet:


Oikeus tietojen siirtämiseen – Silloin kun tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai kanssasi
tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseen ja kun tietoja käsitellään automaattisesti, sinulla on
oikeus saada itsellesi kaikki Tata Steelille antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti
luettavassa muodossa sekä pyytää meitä siirtämän tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos on
teknisesti kohtuudella mahdollista.



Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Sinulla on oikeus rajoittaa harjoittamaamme henkilötietojesi
käsittelyä, jos
o

kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden; tällöin rajoitus on voimassa siihen asti, kunnes
olemme oikaisseet tiedot tai tutkineet niiden paikkansapitävyyden

o

käsittely ei ole lainmukaista muttet halua meidän poistavan tietoja

o

emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäistä käsittelytarkoitusta varten, mutta
tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai

o

olet vastustanut oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä (ks. alla), ja sen
selvittäminen on kesken, onko Tata Steelillä pakottavia oikeutettuja perusteita käsittelyn
jatkamiselle.

Jos henkilötietoihin kohdistuu kuvatun kaltaisia rajoituksia, käsittelemme niitä ainoastaan
suostumuksesi perusteella tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus suostumuksen peruuttamiseen – Jos tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen,
sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit tehdä sen ottamalla meihin
yhteyttä (ks. Yhteystiedot) tai tietyissä tilanteissa tekemällä tiettyjä toimenpiteitä, kuten
poistamalla evästeet (lue lisää evästekäytännöstämme ).



Oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä – Jos perusteenamme tietojesi
käsittelylle on oikeutettu etumme, voit vastustaa käsittelyä. Jos teet niin, meidän on keskeytettävä
tietojesi käsittely, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelylle on pakottavat oikeutetut
perusteet, jotka ovat sinun etuasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi merkittävämpiä, tai meidän on
käsiteltävä tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos
käsittelyperusteena on oikeutettu etumme, uskomme, että voimme osoittaa pakottavien
oikeutettujen perusteiden olemassa olon, mutta tutkimme jokaisen pyynnön erikseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ensisijaisesti omassa asuinpaikkavaltiossasi, jos
uskot henkilötietojesi käsittelyn olevan sovellettavan lainsäädännön vastaista.
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Jos haluat lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä
Yhteystiedot-kohdan mukaisesti.
Muut tietosuojatoimenpiteet
Voimme toteuttaa myös muita toimenpiteitä henkilötietojesi asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi
erillisten tietosuojailmoitusten nojalla. Kerromme sinulle aina, kun tällaisia toimenpiteitä toteutetaan.
Muutoksista ilmoittaminen
Tata Steel voi muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa julkaisemalla uuden version
verkkosivustossaan. Käy säännöllisesti tällä sivulla varmistaaksesi, että pysyt ajan tasalla muutoksista.
Jos tähän tietosuojakäytäntöön tehdään olennaisia muutoksia, kerromme niistä sinulle tai ilmoitamme
meidän päivittäneen tietosuojakäytäntöämme, jotta tiedät aina, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja
miten niitä käytämme.
Tämä tietosuojakäytäntö on viimeksi päivitetty ja tarkistettu 23.5.2018.
Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, miten käsittelemme
henkilötietojasi, tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä.
Saat meihin yhteyden postitse, puhelimitse ja yhteydenottolomakkeemme avulla.
Kirjoita meille
Head of Data Privacy
Tata Steel Europe Limited
30 Millbank
London SW1P 4WY
United Kingdom
Lähetä sähköpostia
dataprivacy@tatasteeleurope.com (mainitse aiherivillä ”Data Privacy”)
Soita meille
+44 (0)20 7717 4444
Yhteydenottolomake

Täytä yhteydenottolomakkeemme täällä
Muista, että voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta markkinointisähköpostejamme
napsauttamalla jokaisen meiltä saamasi sähköpostin lopussa olevaa tilauksen peruuttamislinkkiä. Jos TSE
on mielestäsi lähettänyt tai meidän nimissämme on lähetetty sinulle ei-toivottua sähköpostia
pyytämättäsi, kerro siitä meille ja lähetä saamasi sähköpostiviesti edelleen osoitteeseen
feedback@tatasteeleurope.com.
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