Tietosuoja
Tietosuojalauseke
Gigaset Communications GmbH:n tietosuojakäytäntö
Gigaset Communications GmbH, osoite Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (jäljempänä
”Gigaset”), suhtautuu vakavasti henkilötietojen suojaan. Tästä syystä noudatamme kaikissa
liiketoiminnoissamme soveltuvia lakisääteisiä määräyksiä henkilötietojen suojaamiseen ja
tietosuojaan liittyen. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, mitä tietoja kerätään, miten
näitä tietoja käytetään ja kenelle näitä tietoja siirretään (tarvittaessa).
Henkilötiedot
Tiettyjä henkilötietoja tallennetaan palvelimillemme maksuttoman Gigaset QuickSync
‐palveluohjelmiston tarjoamista varten. Mikäli tiettyjä tietoja ei ole saatavilla,
päivityspalvelua ei voida suorittaa. Gigaset QuickSyncin käytön yhteydessä tallennamme
palvelinprotokolliin tietoja, kuten lähetetyn tiedoston nimi, yhteyden päivämäärä ja
kellonaika, siirrettyjen tietojen määrä ja kontaktoidut palveluntarjoajat, selaimen tyyppi,
selaimen asetukset, käytetty käyttöjärjestelmä, tila (tiedoston siirto, tiedostoa ei löytynyt
jne.) ja IP‐osoite. Näitä tietoja käsitellään vain häiriöttömän tiedonsiirron
mahdollistamiseksi. Näiden tietojen perusteella emme pysty tekemään henkilöön liittyviä
johtopäätöksiä. Gigaset QuickSyncin käytön yhteydessä emme kerää henkilötietoja, kuten
nimet, osoitteet, puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet, ellei näitä edellytetä
sopimussuhteen muodostamisessa, annat meille tietoihin vapaaehtoisesti pääsyn (esim.
rekisteröinnin, käyttäjätilin luomisen tai kyselyyn osallistumisen yhteydessä), tai tietojen
kerääminen on sallittu sovellettavien tietosuojamääräysten puitteissa.
Teknisen tiedonsiirron toimijoita (esim. palveluntarjoajat, verkko‐operaattorit) lukuun
ottamatta ei Gigasetin ulkopuolisilla kolmansilla osapuolilla ole pääsyä henkilötietoihisi.
Tietojasi siirretään edelleen kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeen sopimusten
täyttämistä tai laskutusta varten ja olet sallinut tietojesi siirron.
Tietosi tallennetaan Gigasetin toimesta niin kauan kuin tarpeen tilaamiesi palveluiden
tarjoamista varten.
Tarkoitus
Gigaset QuickSyncin käytön yhteydessä henkilötietoja käytetään pääsääntöisesti yhteyden
muodostamiseen laitteesi ja palvelimiemme välille. Tämä mahdollistaa tiedonsiirron
ohjelmistopäivityksiä varten.
Lisäksi pidätämme oikeuden tallentaa IP‐osoitteesi yhdistelmäluetteloihin ja käyttää sitä
omia mainonnan tarkoituksiamme varten (esim. mielenkiintoisien tarjouksien ja
tuotetietojen lähettämistä varten QuickSyncin viestien kautta). Voit kieltää tietojesi
tallennuksen ja käytön näitä tarkoituksia varten lähettämällä viestin alla esitettyihin
yhteystietoihin.

Asianmukainen käyttö
Gigaset kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietojasi, jotka olet antanut käyttöön verkossa,
vain kanssasi käytävää viestintää varten, ellei näiden tietojen kerääminen, käsittely tai käyttö
ole tarpeen seuraavista syistä:
 muita tarkoituksia varten, jotka liittyvät suoraan varsinaiseen tarkoitukseen, jota
varten henkilötiedot on kerätty
 kanssasi tehtävän sopimuksen valmistelua, käsittelyä ja täytäntöönpanoa varten
 viranomaisten tai oikeusasteiden asettamien lakisääteisten velvoitteiden tai
määräysten yhteydessä
 oikeudellisten vaatimusten perustelemista tai suojaamista varten tai meihin
kohdistuvien kanteiden torjumista varten
 väärinkäytön tai muiden lainvastaisten toimien estämistä (esim. IT‐järjestelmiin
kohdistuvat laittomat hyökkäykset) ja tietoturvallisuuden takaamista varten
Oikeuksien suojaaminen
Gigaset suojaa asiakkaiden oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tämä sisältää
oikeuden saada pääsy henkilötietoihin, oikaista virheellisiä henkilötietoja ja poistaa
henkilötietoja (kunhan se ei ole ristiriidassa viranomaisten asettamien määräyksien tai
oikeutettujen vaatimusten kanssa).
Turvallisuus
Gigaset toteuttaa teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä, joilla henkilötietosi
suojataan vahingossa tapahtuvaa tai laitonta poistamista tai muuttamista sekä häviämistä,
luvatonta luovuttamista ja pääsyä vastaan.
Kysymykset ja huomautukset
Gigaset huomioi kaikki oikeutetut pyynnöt, jotka koskevat henkilötietojen tarkistamista ja
tarvittaessa korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Mikäli sinulla on kysyttävää tai
huomautettavaa tähän tietosuojalausekkeeseen liittyen (esim. henkilötietojen
tarkistamiseen ja päivittämiseen liittyen), ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme (data‐
protection@gigaset.com). Internetissä olevaa tietosuojalausekettamme muokataan jatkuvasti
kehityksen edetessä. Vastaavat muutokset julkaistaan tällä sivulla ajantasaisesti. Siksi
suosittelemme vierailemaan tällä sivulla säännöllisesti, jotta voit tutustua ajantasaiseen
versioon.
Tietosuojalausekkeen muutokset
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen tarvittaessa
sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti. Ajantasainen versio päivätty toukokuussa
2018.

