
Energizerin tietosuojailmoitus 

Viimeksi tarkistettu:  14. maaliskuuta 2019 

YKSITYISYYS JA OMAT TIETOSI 
Tervetuloa verkkosivuillemme.  Yksityisyytesi ja luottamuksesi ovat meille tärkeitä.  Tässä 

tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten Energizerin verkkosivut, sovellukset (kuten 

mobiilisovellukset), tuotteet, ohjelmistot, kampanjat tai palvelut (jäljempänä ”palvelut”) 

käyttävät henkilötietojasi.  Sitä sovelletaan, ellei erillistä tai täydentävää tietosuojailmoitusta 

ole saatavilla.   

MINKÄTYYPPISIÄ TIETOJA KERÄÄMME? 

Energizer kerää sinulta rajoitetun määrän tietoja suoraan joitakin palveluita varten, esimerkiksi 

jos haluat osallistua kampanjoihin.  Keräämiemme tietojen tyyppi riippuu siitä, miten olet 

vuorovaikutuksessa kanssamme.  Saat lisätietoja laajentamalla alla olevat osiot. 

VAPAAEHTOISESTI ENERGIZERILLE ANTAMASI TIEDOT 

Jos päätät osallistua johonkin kampanjoistamme, voimme kerätä seuraavat tiedot: 

 etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero tai muut vastaavat tiedot 

Jos päätät ostaa tuotteita tai palveluita verkkosivustoltamme, saatamme pyytää sinulta 

maksutietoja, joita voivat olla esimerkiksi: 

 maksukortin numero, turvakoodi, viimeinen voimassaolopäivä ja vastaavat tiedot 

Jos päätät esittää kysymyksen tai ilmoittaa ongelmasta CONTACT US -linkkimme kautta, 

voimme kerätä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: 

 etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vastaavat tiedot 

Jos päätät ryhtyä toimittajaksemme, voimme kerätä seuraavat tiedot: 

 yhteystiedot, sijainti ja yrityksesi tarjoamat tuotteet tai palvelut sekä hinnoitteluun, hankintaan ja muihin 

liiketoimintakäytäntöihin liittyvät tiedot, jos pyrit hyväksytyksi toimittajaksi 

Jos päätät hakea meille töihin, voimme pyytää seuraavat tiedot: 

 koulutus ja korkeakoulututkinnot 

 soveltuvat toimiluvat tai sertifioinnit 

 aikaisempi työhistoria 

 kansallinen henkilötunnus 

 suositukset 

 muut tiedot, jotka haluat antaa  



Jos sinut valitaan haastatteluun tai työsuhteeseen, keräämme sinulta muita olennaisia tietoja 

rekrytointiprosessin aikana annettujen tietojen lisäksi, ja kyseisistä tiedoista tulee osa 

henkilöstötietojasi.   

VERKKOSIVUILLA JA PALVELUISSA KERÄTYT TIEDOT 

Keräämme evästeiden, pikselitunnisteiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten 

käytät verkkosivustoamme ja muita palveluitamme.  Tähän sisältyvät myös käyttötiedot, 

selaushistoria sekä tiedot siitä, miten liikut palveluissamme.  Saatamme myös kerätä laitteesi 

tietoja, joita ovat esimerkiksi IP-osoite, sijainti, internetpalveluntarjoaja, laitetunnus ja 

käyttöjärjestelmä.   

Lisäksi saatamme kerätä demografisia tietoja, kuten maatasi ja haluamaasi kieltä koskevat 

tiedot, sillä tietosuojakäytäntömme voi vaihdella hieman sen mukaan, missä maassa asut.   

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA PERÄISIN OLEVAT TIEDOT   

Saatamme saada tietoja kumppaneilta, myyjiltä, toimittajilta ja muilta kolmansilta osapuolilta, 

jotka ovat tyypillisesti yrityksiä (jotkut voivat olla koulutusyrityksiä tai julkisia yrityksiä) ja jotka 

voivat sijaita missä tahansa, missä meillä on liiketoimintaa.  Keräämme näitä tietoja esimerkiksi 

parantaaksemme käyttökokemustasi verkkosivuillamme.  Kyseiset kolmannet osapuolet 

jakautuvat seuraaviin ryhmiin: 

 mainos- ja markkinointiyritykset 

 sosiaalisen median alustat ja kumppanit 

 kampanjakumppanit 

 

MITEN KÄYTÄMME TIETOJA 

Käytämme keräämiämme tietoja laillisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat oikeutettuihin 

etuihimme, sekä vaatimustenmukaisuustarkoituksiin.   

Saat lisätietoja laajentamalla alla olevat osiot. 

TIEDOTTAMISTA VARTEN     

Voimme käyttää kampanjasivustomme kautta annettuja yhteystietoja kampanjaan kuuluvan 

palkinnon tai lahjan antamiseen.  Kun kampanja on päättynyt, poistamme kyseiset tiedot 

järjestelmistämme.  Kampanjoihin voi sisältyä täydentäviä ilmoituksia, joissa annetaan lisätietoa 

henkilötietojesi käytöstä ja joihin sinulta saatetaan pyytää suostumusta.   

Saatamme käyttää CONTACT US -linkin kautta saamiamme tietoja viestiäksemme kanssasi 

tuoteongelmaan tai hyvitykseen liittyvissä asioissa.   



LIIKETOIMINTAA VARTEN     

Saatamme käyttää annettuja tietoja rikosten tai petosten seurantaan ja torjuntaan, laillisten 

oikeuksiemme suojaamiseen sekä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.   

 

TOIMIVUUTTA JA PARANNUKSIA VARTEN   

Saatamme käyttää evästeitä tehostaaksemme verkkosivujemme toimintaa sekä saadaksemme 

analyyttisia tietoja.  Lisätietoja on Energizerin evästeilmoituksessa. 

 

KÄYTÖN OIKEUSPERUSTE (vain ETA-käyttäjät)   

Jos olet Euroopan talousalueella, oikeusperusteemme edellä kuvattujen henkilötietojen 

keräämiselle ja käytölle riippuu kyseessä olevista henkilötiedoista ja niiden keräämisen 

erityisestä asiayhteydestä. 

Keräämme sinulta henkilötietoja kuitenkin vain silloin, kun olet antanut siihen suostumuksesi, 

kun tarvitsemme henkilötietoja sopimuksen tekemiseen kanssasi, kun meillä on laillinen 

velvollisuus tehdä niin tai kun käsittely on oikeutettujen etujemme mukaista (kuten käsittely 

hallinnollisiin tarkoituksiin, petosten tai rikollisten tekojen torjunta sekä tietoturvallisuuden 

tukeminen) eivätkä tietosuojaa koskevat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäytä kyseisiä 

etuja. 

Jos pyydämme sinulta henkilötietoja lakisääteisen vaatimuksen noudattamiseksi tai sopimuksen 

tekemiseksi kanssasi, kerromme siitä keräyshetkellä.  Kerromme myös, onko tietoja koskeva 

vaatimus pakollinen, ja selitämme mahdolliset seuraamukset siinä tapauksessa, ettet anna 

tietoja.   

Vastaavasti jos keräämme ja käytämme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme (tai 

kolmannen osapuolen etujen) perusteella, toteutamme kohtuulliset toimenpiteet 

ilmoittaaksemme siitä selkeästi ja kuvataksemme oikeutetut etumme.   

Energizer Holdings on kaikkien ETA:n alueella kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä, ellei 

täydentävässä käytännössä toisin mainita.   

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja jonkin tietyn käsittelytoiminnan 

oikeusperusteesta tai jos haluat ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, ota yhteyttä osoitteeseen 

PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 



MITEN JAAMME TIETOJA 

Työskentelemme sidosyhtiöidemme kautta palveluiden tarjoamiseksi.  Lisäksi teemme 

yhteistyötä valtuutettujen toimittajien ja liikekumppanien (”kumppanit”) kanssa.  Kun jaamme 

henkilötietojasi kumppaneidemme kanssa, toteutamme asianmukaiset toimenpiteet 

(tavallisesti sopimustoimenpiteet) rajoittaaksemme tietojesi käyttöä vain laillisiin ja 

valtuutettuihin tarkoituksiin, jotka ovat tietosuojailmoituksen mukaisia, sekä asianmukaiset 

luottamuksellisuutta ja tietoturvaa koskevat toimenpiteet.   

Energizer ei jaa tai myy henkilötietoja, jotka olet antanut verkkosivujemme kautta, mihinkään 

kolmansien osapuolten erilliseen käyttöön.  Saatamme ajoittain toimittaa hyvämaineisille 

kolmansille osapuolille koottuja (tilastollisia) tietoja Energizerin asiakkaista, myynnistä, 

verkkoliikenteestä sekä näihin liittyvistä tiedoista parantaaksemme palveluitamme.  Kyseisiin 

tilastotietoihin ei sisälly tunnistettavissa olevia henkilötietoja. 

Jaamme tietoja kolmansien osapuolten kanssa lain niin vaatiessa, oikeusprosessiin 

vastaamiseksi, asiakkaidemme suojelemiseksi, elämän suojelemiseksi, palveluidemme 

turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä laillisten oikeuksiemme suojaamiseksi. 

Saat lisätietoja laajentamalla alla olevat osiot 

 

SIDOS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN KANSSA     

Saatamme jakaa mitä tahansa meille antamiasi tietoja, myös henkilötietoja, meihin sidoksissa olevien 

yhtiöiden sekä tytäryhtiöidemme kanssa maailmanlaajuisesti. Kyseiset yhtiöt voivat sijaita kotimaasi 

ulkopuolissa maissa, ja niillä voi olla erilaiset ja mahdollisesti alemmat tietosuojastandardit kuin 

kotimaassasi. 

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA    

Saatamme jakaa henkilötietojasi ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.  Ne eivät saa jakaa tai 

käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palveluiden tarjoamiseen meille.  

Jaamme tietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin seuraavien 

ulkopuolisten vastaanottajien ryhmien kanssa: 

 vastaanottajat, jotka avustavat meitä tilausten toteuttamisessa tai tuotteita koskevien kyselyiden tai 

huolenaiheiden hallinnassa 

 vastaanottajat, jotka avustavat meitä rekrytoinnissa ja työhön ottamisessa 

 vastaanottajat, jotka avustavat meitä verkkosivujemme, tarjoustemme ja kampanjoidemme 

hallinnoinnissa  

 



MYYNNIT, FUUSIOT JA HANKINNAT   

Saatamme luovuttaa henkilötietoja osana suunniteltua tai tosiasiallista yritysjärjestelyä, kuten 

uudelleenorganisointia, fuusiota, myyntiä, yhteisyritystä, toimeksiantoa, siirtoa tai muuta 

liiketoimintamme, omaisuutemme tai osakkeidemme kokonaisuuden tai osan järjestelyä (myös 

konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä). 

 

HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT    

Energizer on globaali organisaatio, ja henkilötietojasi voidaan säilyttää tai käsitellä kotimaasi 

ulkopuolella myös maissa, joissa henkilötiedoillesi ei ehkä tarjota samantasoista suojaa kuin 

kotimaassasi.  Olemme toteuttaneet toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kun 

henkilötietojasi siirretään kansainvälisesti, niihin sovelletaan asianmukaisia suojatoimia 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti (mukaan luettuna EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli 

GDPR-asetuksen 44–50 artikla).   

Tavallisesti näihin sisältyy sopimuksellisia suojatoimia, joiden myötä jokainen osapuoli, jolle 

henkilötietoja siirretään, on velvollinen pitämään tietosi turvassa ja olemaan käyttämättä 

niitä muihin kuin Energizerin määrittelemiin tarkoituksiin.   

Jos haluat lisätietoja tiedonsiirtoa koskevista käytännöistämme tai kopion asiaankuuluvista 

suojatoimenpiteistä tai maista, joissa käsittelemme henkilötietoja, ota yhteyttä osoitteeseen 

PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

VALINTASI JA OIKEUTESI 

Energizer kunnioittaa henkilötietojesi käyttöä ja jakamista koskevia oikeuksiasi.  Voit pyytää 

pääsyn tai korjauksia henkilötietoihisi.  Jos olet EU:ssa, sinulla voi olla GDPR-asetuksen 

mukaisia muita oikeuksia.   

Saat lisätietoja laajentamalla alla olevat osiot. 

PÄÄSY TIETOIHISI, NIIDEN KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN 

Jos haluat korjata tai päivittää henkilötietojasi tai pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai henkilötietojesi 

poistamista, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen PRIVACY@ENERGIZER.COM 

Huomaa, että olemme velvollisia vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen henkilötietojen 

antamista.  Jos pyydät henkilötietojesi muuttamista tai poistamista, huomaa, että meidän 

on ehkä edelleen säilytettävä tiettyjä tietoja rekisterinpitotarkoituksiin ja/tai päätettävä 

kaikki liiketapahtumat, jotka olet aloittanut ennen kyseisen muutoksen tai poistamisen 
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pyytämistä.  Osa tiedoistasi voi myös jäädä järjestelmiimme ja muihin rekistereihin, jos tämä 

on tarpeen sovellettavan lain noudattamiseksi.   

MUUT TIETOSUOJAOIKEUDET    

Sinulla voi olla muita oikeuksia EU:n GDPR-asetuksen ja tiettyjen muiden maiden lakien 

nojalla.  Esimerkiksi jos olet ETA:n alueella, voit pyytää tiedot seuraavista: 

 käsittelyn tarkoitus 

 kyseessä olevien henkilötietojen ryhmät 

 kuka muu kuin Energizer on voinut saada tiedot meiltä 

 mistä tiedot ovat peräisin, jos et ole antanut niitä suoraan meille 

 kuinka kauan tietoja säilytetään 

Useissa maissa sinulla on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos olet 

huolissasi siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.   

 

MUUT TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT TIEDOT 

Alla on tärkeitä lisätietoja, kuten muun muassa se, miten viestimme tähän ilmoitukseen 

tehtävistä muutoksista, tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme, alaikäisten henkilötietoja 

ja tietoturvaa koskeva toiminta. 

Saat lisätietoja laajentamalla alla olevat osiot. 

TIETOTURVA    

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää.  Kun käsittelemme tietojasi, käytämme kohtuullisia ja 

asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojellaksemme 

henkilötietojasi riskeiltä, kuten tilapäiseltä tai pysyvältä häviämiseltä, tuhoamiselta tai 

luvattomalta tai laittomalta pääsyltä, muuttamiselta, käytöltä tai luovuttamiselta.   

Vaadimme toimittajiamme ja kumppaneitamme soveltamaan vastaavia suojauksia, kun he 

käyttävät henkilötietoja, jotka olemme jakaneet heidän kanssaan.  Mikään tekniikka, 

tiedonsiirto tai järjestelmä ei tietenkään ole sataprosenttisen turvallinen.  Jos sinulla on syytä 

uskoa, ettei vuorovaikutuksesi kanssamme ole enää turvallista, ilmoita siitä meille välittömästi 

osoitteeseen PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

ALAIKÄISTEN HENKILÖTIEDOT    

Noudatamme Yhdysvalloissa lasten verkkoyksityisyyden suojelusta annettua lakia (Children’s 

Online Privacy Protection Act) ja ympäri maailmaa vastaavia lakeja, jotka koskevat Energizerin 
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palveluita.  Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alaikäisiltä ilman vanhemman tai laillisen 

huoltajan asianmukaista suostumusta.  Jos uskot, että olemme keränneet henkilötietoja alaikäiseltä 

ilman tarvittavaa suostumusta, ilmoita meille asiasta osoitteeseen PRIVACY@ENERGIZER.COM 

SÄILYTTÄMINEN     

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeen  meiltä pyytämiesi palveluiden 

tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esim. tietojen pakollista 

säilyttämistä tai lakisääteistä hallussapitoa koskevien vaatimusten noudattamiseksi), 

suostumuslomakkeessa sovitun mukaisesti, kiistojen ratkaisemiseksi sekä tässä 

tietosuojailmoituksessa esitettyjen tarkoitusten, oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi 

muulla tavoin. 

Säilytysajat voivat vaihdella merkittävästi tiedon tyypin ja käyttötavan mukaan.  

Säilytysaikamme perustuvat kriteereihin, jotka koskevat laillisesti määrättyjä säilytysaikoja, 

vireillä olevia tai mahdollisia oikeudenkäyntejä, immateriaali- tai omistusoikeuksiamme, 

sopimusvaatimuksia, toimintaohjeita tai -tarpeita sekä historiallista arkistointia. 

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT JA PALVELUT   

Tämä tietosuojailmoitus ei koske sellaisten kolmansien osapuolten tai muiden organisaatioiden 

käytäntöjä, jotka eivät toimi puolestamme, mukaan luettuina tietosuojaan ja -turvaan, tietojen 

keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön, säilytykseen ja luovutukseen liittyvät käytännöt, emmekä 

me ole vastuussa kyseisistä käytännöistä.  Kyseessä ovat muun muassa seuraavat: 

 kaikki kolmannet osapuolet, jotka ylläpitävät mitä tahansa sivustoa tai palvelua, johon tämä sivusto on 

linkitetty 

 kaikki sovelluskehittäjät, sovellusten tarjoajat, sosiaalisen median alustojen tarjoajat, käyttöjärjestelmien 

tarjoajat, langattomien palveluiden tarjoajat tai laitevalmistajat – mukaan luettuina henkilötiedot, jotka 

luovutat tällaisille organisaatioille Energizerin palveluiden, sovellusten tai sosiaalisen median sivujen 

kautta tai niiden yhteydessä. 

 

MUUTOKSET TÄHÄN ILMOITUKSEEN    

Voimme muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ajoittain siten, että se vastaa tarkasti 

käytäntöjämme ja palveluitamme sekä täyttää lakisääteiset vaatimukset.  Tämän ilmoituksen 

alussa oleva ”Viimeksi tarkistettu” -päivämäärä kertoo, milloin ilmoitusta on viimeksi muutettu, 

ja kyseistä päivämäärää päivitetään aina, kun julkaistaan tarkistus.   
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Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset tulevat voimaan silloin, kun julkaisemme ne 

verkkosivustollamme.  Kehotamme sinua vierailemaan sivustollamme säännöllisesti, niin pysyt 

ajan tasalla mahdollisista ilmoitukseemme tehdyistä päivityksistä.  

 

 


