Ingram Micron tietosuojalauseke

Tarkoitus ja soveltamisala
Tämä Ingram Micron tietosuojalauseke (”Tietosuojalauseke”) määrää, miten Ingram Micro Inc., Delawareyhtiö ja yritykset, jotka omistamme tai joita hallitsemme (”Kumppanit”) (yhdessä ”Ingram Micro”, ”me” tai
”meidän”) kerää, käyttää, tallentaa, käsittelee, luovuttaa ja poistaa henkilötietoja (sellaisina kuin ne on
määritelty tässä tietosuojalausekkeessa), jotka toimitat meille suoraan tai mukaan lukien ne, jotka saamme
valtuuttamiltanne kolmansilta osapuolilta, rajoituksetta, ingrammicro.com -verkkosivujen kautta toimittamiisi
tai minkä tahansa kumppanimme verkkosivuilla, jotka lähettävät tai linkittävät tähän
tietosuojalausekkeeseen (yksittäin ja yhdessä, ”Verkkosivut”), joita voi käyttää millä tahansa välineellä,
mukaan lukien tietokoneella, mobiili- tai muulla laitteella (yhdessä, "Laite").
Ingram Micro tarjoaa sinulle mahdollisuuden ostaa tai käyttää erilaisia Ingram Micron ja kolmansien
osapuolien tarjoajien ("Tarjoukset") tarjoamia tuotteita ja palveluita sekä suoraan Ingram Microlla että
jälleenmyyjien ja jakelijoiden kautta. JOKAISELLA TARJOUKSELLA SAATTAA OLLA ERITYISIÄ
YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVIA KÄYTÄNTÖJÄ, JOTKA VOIVAT KORVATA TÄMÄN
TIETOSUOJALAUSEKKEEN EHTOJA. INGRAM MICRO
KEHOTTAA SINUA LUKEMAAN
HUOLELLISESTI KAIKKI TARJOUKSEN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT ENNEN TÄMÄN TARJOUKSEN
AVAUSTA TAI KÄYTTÖÄ.
Vaikka kehotammekin sinua lukemaan tämän koko tietosuojalausekkeen, tässä on tiivistelmä
tietosuojalausekkeeseen liittyvistä tärkeimmistä näkökohdista:







Jokaiseen tarjoukseen saattaa sisältyä oma tietosuojakäytäntö. Sinun tulee lukea huolellisesti kaikki
tarjouksen tietosuojakäytännöt ennen tämän tarjouksen avausta tai käyttöä.
Voimme kerätä sekä henkilötietoja että muita tietoja useista eri lähteistä, mukaan lukien
henkilötiedot, jotka olemme keränneet sinulta, joko verkossa tai offline-tilassa. Voimme myös
yhdistää sen tietoihin, joita saamme sinusta muilta lähteiltä, kuten kumppaneilta, julkisesti saatavilla
olevista tietolähteistä (mukaan lukien tiedot julkisista sosiaalisen median profiileistasi) ja muilta
kolmansilta osapuolilta.
Emme käytä tai jaa henkilötietojasi, muutoin kuin tämän tietosuojalausekkeen sallimilla tavoilla.
Soveltuvin osin kunnioitamme henkilötietojesi luovutusta antamiasi ohjeita noudattaen
tietosuojalausekkeen mukaisesti, kuten esimerkiksi, jos kieltäydyt vastaanottamasta
markkinointisähköpostiviestejämme.
Käytämme kaupallisesti kohtuullista teknistä ja organisatorista valvontaa henkilötietojesi
turvaamiseksi ja suojaamiseksi, mutta emme voi varmistaa tai taata, että henkilötietosi ovat täysin
turvassa hakkereiden väärinkäytöltä tai muulta haitalliselta tai rikolliselta toiminnalta.

1. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet
Henkilötietoja kerätään, tallennetaan, käsitellään ja lähetetään Ingram Micron vakiintuneiden käytäntöjen ja
liittovaltion, valtion, paikallisten sekä ulkomaisten lakien, sääntöjen ja sovellettavien määräysten
mukaisesti.
Ingram Micron periaatteet henkilötietojen käsittelyssä ovat seuraavat: (1) Henkilötietoja käsitellään
oikeudenmukaisesti ja laillisesti, (2) Henkilötietoja kerätään määrättyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin,
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eikä niitä käsitellä edelleen yhteensopimattomissa tarkoituksissa, (3) Ingram Micron keräämät henkilötiedot
ovat riittäviä, asianmukaisia eivätkä liiallisia suhteessa tarkoituksiin, joihin niitä kerätään (4) Ingram Micron
keräämät henkilötiedot ovat tarkkoja ja ne päivitetään tarpeen vaatiessa parhaalla mahdollisella tavalla (5)
Henkilötiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä ja käsittelyltä käyttäen kaupallisesti kohtuullisia teknisiä ja
organisatorisia turvatoimia ja valvontaa; ja (6) Ingram Micron keräämät henkilötiedot säilytetään
tunnistettavissa olevina tietoina henkilötietojen keräämisen tarkoituksiin ainoastaan niin kauan kuin se
katsotaan tarpeelliseksi.
Jos Ingram Micro harjoittaa henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin tässä tietosuojalausekkeessa
mainittuihin tarkoituksiin, Ingram Micro ilmoittaa näistä muutoksista, tarkoituksista, joihin henkilötietoja
käytetään sekä henkilötietojen vastaanottajista.
2. Tietoja, joita Ingram Micro kerää
Ingram Micro saattaa kerätä erilaisia tietoja sinusta kun avaat tai käytät verkkosivustoa:
”Henkilötiedot” viittaavat kaikkiin tietoihin, jotka tunnistavat sinut suoraan tai muutoin määriteltyinä
”henkilökohtaisesti tunnistettavina” tietoina sovellettavan lain mukaisesti. Tämä sisältää seuraavat, mutta ei
rajoitu niihin: etu- ja sukunimesi; laskutus- tai toimitusosoitte; luottokortti- tai maksutiedot; valtion myöntämä
tunnistenumero; sähköpostiosoite; puhelinnumero; ostotiedot ja -historia; geo-sijaintitietosi; tilinumerosi;
jatkettuja tiedot; ja käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän, jota käytät verkkosivustolle päästäksesi.
”Muita käyttötietoja” tarkoittaa kaikkia lisätietoja, jotka eivät sinänsä kohtuudella tunnista sinua lähteenä.
Tämä sisältää tietokoneen ei-käyttäjäkohtaisia tietoja, IP-osoitteeseesi, median käyttöoikeuden hallinnan
(MAC) osoitteesi, käyttämäsi internet-selaimen tyypin ja version, näytön tarkkuuden, verkkosivuston käytön
sijainnin, käyttämäsi tietokoneen käyttöjärjestelmätyypin (Windows tai Mac OS), verkkosivuston
verkkotunnuksen, josta olet linkittynyt verkkosivustolle tai verkkosivustoalueen sivustot ja sivustossa
suoritetut toimet. Voimme kerätä vastaavia tietoja, kuten laitteesi tyypin ja tunnisteen, jos käytät
verkkosivustoa mobiililaitteen kautta.
3. Tiedon keräys
Ingram Micro saattaa kerätä henkilötietoja ja muita käyttötietoja sinusta useista eri lähteistä, kuten
esimerkiksi:
Suoraan sinulta. Voimme kerätä henkilötietoja suoraan sinulta, kun toimitat niitä meille vapaaehtoisesti.
Esimerkiksi kun kommunikoit kanssamme puhelimitse tai verkkosivuston kautta sähköpostilla, chatilla,
verkkolomakkeella tai kun rekisteröidyt verkkotilille päästäksesi tarjouksiin, tai tapahtuma- tai
koulutusrekisteröintiä varten, ostaaksesi tarjouksen, kysyessäsi kysymyksiä, yrittäessäsi ratkaista
verkkosivustoon tai tarjouksiin liittyviä ongelmia, tai lähettäessäsi työhakemuksia, palautetta ja
kommentteja.
Muilta käyttäjiltä. Voimme vastaanottaa henkilötietoja sinusta muilta sivuston käyttäjiltä, kun he toimittavat
meille tietoja. Voimme esimerkiksi saada tietoja, kun he kommunikoivat kanssasi tai kanssamme
verkkosivuston kautta.
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Jälleenmyyjiltä ja jakelijoilta. Voimme hankkia henkilötietojasi jälleenmyyjiltä ja jakelijoilta, jotka ostavat
meiltä saatavia tarjouksia ja tarjoavat tällaisia tarjouksia sinulle.
Myyjiltämme. Voimme hankkia henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, jotka tekevät tarjouksia kauttamme.
Palveluntarjoajiltamme. Voimme hankkia henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, jotka tarjoavat meille
palveluja. Esimerkiksi kun annamme kolmannen osapuolen palveluille pääsyn verkkosivustollemme,
sähköpostien tai muiden verkkosivustolta lähetettyjen viestien helpottamisen tueksi, saatamme
vastaanottaa henkilötietoja sinusta kolmansilta osapuolilta.
Kolmannen osapuolen tietopalvelujen tarjoajilta. Ingram Micro voi myös hankkia henkilötietoja kolmansilta
osapuolilta, jotka ovat saaneet tai keränneet tietoja sinusta ja joilla on oikeus antaa henkilötietoja meille.
Jos esimerkiksi rekisteröidyt verkkosivustolle kolmannen osapuolen palvelulla tai kolmannen osapuolen
verkkosivuston tai palvelun kautta, annat meille tiedot, jotka annat kolmannelle osapuolelle vahvistamalla
tilisi verkkosivustolla. Voimme myös tehdä sopimuksia sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, joiden
liiketoimintana on tarjota tietoja yrityksille, kuten meille, jotta voimme tarkistaa tai hankkia tiettyjä tietoja
sinusta. Voimme käyttää henkilötietojasi, jotka saamme kolmannelta osapuolelta verkkosivuston
ulkopuolelta näiden kolmansien osapuolten kanssa luomien ehtojen mukaisesti. Voimme myös hankkia
henkilötietoja julkisesti saatavissa olevista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista tai muista julkisesti
saatavista tiedoista.
Yhteistyökumppaneiltamme ja liiketoimintayksiköiltämme. Voimme hankkia henkilötietoja sinusta
kumppaneiltamme riippumatta siitä, jakavatko nämä yritykset ”Ingram Micro” -brändin. Voimme myös
hankkia tietoja sinusta muilta liiketoimintayksiköiltä, jotka tarjoavat myös tuotteita tai palveluita Ingram
Micron tai jonkin muun brändimme alla. Voimme käyttää tietoja sinusta, joita saamme kumppaneiltamme
tai liiketoimintayksiköiltämme niiden ehtojen mukaisesti, joiden perusteella kyseinen kumppani tai
yritysyksikkö kerää nämä tiedot.
Verkkosivuston toiminnan kautta. Järjestelmät, joita käytämme verkkosivuston tarjoamiseen, voivat
automaattisesti kirjata ja tallentaa muita käyttötietojasi sivustolta. Järjestelmämme voivat esimerkiksi
tallentaa verkkosivustolle antamiasi tietoja, vierailemasi verkkosivustoalueet, toimintasi verkkosivustolla,
IP-osoitteesi tai tietoja tietokoneesta tai ohjelmistosta, jota käytät verkkosivustolla.
4. Evästeet ja sivuston muut käyttötiedot.
Verkkosivusto voi myös seurata ja kerätä muita käyttötietoja automaattisesti siitä, miten avaat, käytät ja
toimit vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa, evästeiden, ”flash-evästeiden”, ”web-merkkien” ja
muiden automaattisten jäljintätekniikoiden avulla.
”Eväste” on pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu käyttäjän laitteeseen. Evästeiden ansiosta voimme
kerätä tietoja, kuten selaintyyppi, verkkosivustolla käytetty aika, vieraillut sivustot ja kielivaihtoehdot. Me ja
palveluntarjoajamme käytämme tietoja turvallisuustarkoituksiin, helpottamaan navigointia, näyttämään
tietoja tehokkaammin ja mukauttamaan kokemuksia verkkosivuston käytön aikana.
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Yleensä verkkosivustossa käytettävät evästeet voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:


Ehdottoman välttämättömät evästeet. Nämä ovat evästeitä, jotka vaaditaan verkkosivustomme
toimintaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voit kirjautua verkkosivuston
suojattuihin alueisiin tai käyttää ostoskoria.



Analyyttiset / suorituskykyevästeet. Näitä evästeitä käytetään analysoimaan verkkosivuston käyttöä
ja valvomaan sen tehokkuutta. Näin voimme parantaa sivustosi käyttökokemusta. Nämä evästeet
auttavat meitä räätälöimään verkkosivuston sisältöä käyttäjille mielenkiintoisimpien asioiden
perusteella ja tunnistamaan, milloin sivuston tekniset ongelmat syntyvät. Voimme myös käyttää
näitä tietoja raporttien laatimiseen voidaksemme analysoida verkkosivuston käyttöä, mitä
yleisimmät ongelmat ovat ja miten voimme parantaa verkkosivustoa.



Toiminnalliset / seurantaevästeet. Näillä evästeillä voimme tunnistaa toistuvat kävijät
sivustoillamme. Sovittamalla satunnaisesti luodun anonyymin tunnisteen, seurantaevästeen avulla
seurataan, mistä sivustomme käyttäjä on kotoisin, mitä hakukonetta hän on käyttänyt, mitä linkkiä
hän on napsauttanut, mitä avainsanaa hän käytti ja missä päin maailmaa hän oli avatessaan
verkkosivuston. Näiden tietojen seurannalla voimme parantaa verkkosivustoamme.



Evästeiden kohdistaminen. Nämä evästeet tallentavat vierailusi verkkosivustollemme, vierailemasi
sivut ja seuraamasi linkit. Käytämme näitä tietoja, jotta verkkosivustomme ja niillä näytettävä
mainonta olisivat mielenkiintosi mukaista. Voimme myös jakaa tämän tiedon kolmansien osapuolten
kanssa tähän tarkoitukseen.



Istuntoevästeet.
Näitä evästeitä käytetään ”istuntohetkellä” jokaisella vierailukerralla ja ne
vanhentuvat, kun poistut sivustolta tai pian sen jälkeen: niitä ei ole tallennettu laitteellesi pysyvästi,
ne eivät sisällä mitään henkilötietoja ja ne auttavat minimoimaan tarpeen siirtää henkilötietoja
internetin kautta. Nämä evästeet voidaan poistaa tai voit kieltää niiden käytön, mutta tämä haittaa
suorituskykyä ja kokemuksia verkkosivuston käytössä. Nämä evästeet käyttävät myös aikaleimoja,
jotka tallentuvat, kun avaat verkkosivuston ja kun poistut verkkosivustosta.



Pysyvät evästeet. Tämäntyyppinen eväste tallennetaan laitteeseen tietyksi ajaksi (toisinaan
muutamaksi tunniksi, joskus vuodeksi tai pidempään) eikä sitä poisteta, kun selain suljetaan
Pysyviä evästeitä käytetään, jos meidän on muistettava, kuka olet useampaa kuin yhtä
selausistuntoa varten. Tämäntyyppistä evästettä voidaan käyttää esimerkiksi kielten asetusten
säilyttämiseen, jotta ne pysyvät muistissa seuraavalla verkkosivustovierailulla.

Voit hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta
voit yleensä muuttaa selaimen asetusta kieltämään evästeet, jos haluat. Jos et halua hyväksyä evästeitä,
useimmat selaimet antavat sinun: (i) muuttaa selaimen asetuksia ilmoittamaan, kun vastaanotat evästeen,
mikä auttaa valitsemaan, hyväksyäkö se vai ei; (ii) poistaa nykyiset evästeet; tai (iii) asettaa selaimesi
kieltämään automaattisesti mitkä tahansa evästeet. Huomaa kuitenkin, että jos poistat tai kiellät evästeet,
jotkin sivustosi ominaisuudet ja palvelut eivät välttämättä toimi oikein, koska emme välttämättä pysty
tunnistamaan ja liittämään tiliäsi/tilejäsi. Lisäksi tarjoukset, joita tarjoamme vieraillessasi sivustollamme,
eivät välttämättä ole yhtä tärkeitä kuin sinulle räätälöidyt.
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“flash-eväste” on tiedosto, joka muistuttaa evästettä, paitsi että ne voivat tallentaa monimutkaisempia
tietoja. Käyttämällä Adobe Flash -tekniikkaa (mukaan lukien Flash Local Stored Objects -ominaisuudet
(Flash LSO:t)) voimme muun muassa palvella sinua räätälöidyillä tiedoilla, helpottaa sivustosi jatkuvaa
avausta ja käyttöä sekä kerätä ja tallentaa verkkosivuston käyttötietoja. Jos et halua, että Flash LSO ominaisuuksia tallennetaan tietokoneeseen, voit säätää Flash Playerin asetuksia estämään Flash LSO varastoinnin käyttämällä internetissä saatavilla olevaa Adobe Flash Website Storage Settings -paneelia.
Voit myös hallita Flash LSO -ominaisuuksia siirtymällä internetissä olevaan Adobe Flash Global Storage
Settings -paneeliin ja noudattamalla ohjeita (jotka voivat esimerkiksi sisältää ohjeita, jotka selittävät, kuinka
poistetaan olemassa olevat Flash LSO -ominaisuudet (joita kutsutaan Adobe-sivustolla nimellä ”tiedot”),
miten estetään Flash LSO -ominaisuuksien lähettäminen tietokoneellesi ilman kyselyä (Flash Player 8: lle
ja uudemmalle), miten estetään Flash LSO -ominaisuudet, joita sivun käyttäjän operaattori ei ole toimittanut
ajoissa). Huomaa, että Flash Playerin asettaminen rajoittamaan tai rajaamaan Flash LSO -ominaisuuksien
hyväksymistä voi vähentää tai estää joidenkin Flash-sovellusten toimivuutta, mukaan lukien mahdolliset
Flash-sovellukset, joita käytetään tämän sivuston tai verkkosisällön yhteydessä.
”Verkkojäljite” (tunnetaan myös nimellä kirkas pikseli- tai pikselitunniste) sisältää sähköisen kuvan, joka on
liitetty verkkosivuston käyttöliittymään, ja jonka avulla voimme tunnistaa, kun vierailet kyseisellä
verkkosivuston alueella. Näitä voidaan käyttää myös joidenkin verkkosivujen ja HTML-muotoisten
sähköpostiviestien yhteydessä, muun muassa seuraamaan verkkosivustojen käyttäjien ja sähköpostien
vastaanottajien toimia, mittaamaan markkinointikampanjoidemme menestystä ja kokoamaan
verkkosivuston käytön tilastotietoja ja vastausaikoja.
Huomaa, että evästeiden tai muiden jäljitystekniikoiden käyttö Ingram Micron kolmannen osapuolen
palveluntarjoajien kanssa ei ole tämän tietosuojalausekkeen mukainen. Ingram Micro ei pääse käyttämään
kolmansien osapuolten evästeitä tai valvomaan niitä. Ingram Micron palveluntarjoajat voivat käyttää
pysyviä evästeitä mainontaan ja uudelleen kohdistusta varten. Voimme sitoa kolmansien osapuolten
evästeistä kerätyt tiedot Ingram Micron käyttäjien henkilötietoihin, ja käytämme yhdistettyjä tietoja tämän
tietosuojalausekkeen mukaisesti.

5. Tietojen käyttö
Muita lisätietoja. Ingram Micro voi käyttää muita lisätietoja millä asianmukaisella tavalla tahansa, paitsi jos
sovellettava laki määrää meitä toimimaan muulla tavalla (esimerkiksi, jos meidän on käsiteltävä tällaisia
tietoja henkilötietoina). Tämä voi esimerkiksi sisältää muiden lisätietojen antamista valtuutetuille
kolmansille osapuolille, tuotteiden, palveluiden tai muiden tarjouksien kehittämistä näihin tietoihin
perustuen tai tutkimuksien ja analyysien tekemistä tällaisten tietojen avulla. Lisäksi voimme käyttää ja
luovuttaa tietoja, jotka eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavassa muodossa (kuten anonyymit, peitetyt tai
tunnistamattomiksi tehdyt tiedot) mihin tahansa tarkoitukseen. Jos yhdistämme tietoja, jotka eivät ole
henkilökohtaisesti tunnistettavassa muodossa, (kuten nimesi yhdistäminen maantieteelliseen sijaintiin)
käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina yhdistettäessä.
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Henkilötiedot. Ingram Micro voi käyttää henkilötietojasi useisiin tarkoituksiin (”Tarkoitusperät”), mukaan
lukien, mutta ei rajoittuen, seuraaviin:












Tarjoamaan käyttäjille tarjouksia, jotka on pyydetty tai ostettu;
Ottamaan yhteyttä suoraan käyttäjiin (esim. Sähköpostitse) tai epäsuorasti (esimerkiksi
verkkopohjaisen mainonnan kautta) markkinointiviestein, jotka koskevat Ingram Micron ja sen
kumppanien, alihankkijoiden ja liikekumppaneiden tarjoamia tarjouksia;
Ymmärtämään käyttäjien mieltymykset parantaakseen Ingram Micron, sen kumppaneiden,
alihankkijoiden sekä liikekumppaneiden käyttökokemusta.
Tutkimaan verkkosivujen tehokkuutta sekä Ingram Micron, sen yhteistyökumppaneiden,
alihankkijoiden ja liikekumppaneiden markkinointi-, mainonta- ja myyntiponnistuksia;
Kerämään käyttäjien myyntisaamisia Ingram Microlle;
Prosessoimaan verkkosivuston kautta tehtyjä tilauksia ja maksuja;
Kehittämään uusia tarjouksia;
Suorittamaan tutkimuksia ja analyysiä;
Käsittelemään työhakemuksia;
Noudattamaan oikeudellisia velvoitteita; ja
Hoitamaan jokapäiväisiä liiketoiminnan tarpeitamme.

Voimme parantaa sinusta keräämiämme henkilötietoja sekä yhdistää kolmansilta osapuolilta saamia muita
tietoja. Voimme myös yhdistää ja parantaa henkilötietoja muita lisätietoja käyttämällä. Kussakin
tapauksessa käsittelemme yhdistettyä tietoa henkilötietona ja käytämme sitä tämän tietosuojalausekkeen
mukaisesti.
Voimme myös käyttää sinusta keräämiämme henkilötietoja verkkosivuston kautta luomaan muita
käyttötietoja. Näin tehdessämme ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että muista
käyttötiedoista ei käyttäjää voi enää henkilökohtaisesti tunnistaa, eikä voi myöhemminkään helposti
tunnistaa, paitsi jos kyseessä on petosten tarkistaminen tai sovellettavan lain muuten edellyttämä toiminta.
Tämä sisältää esimerkiksi muiden käyttötietojen tallentamisen erillään mistä tahansa henkilötiedoista. Kun
tuotamme muita käyttötietoja mistä tahansa henkilötiedoista, emme yritä tehdä näistä uudelleen
henkilötietoja (eli henkilökohtaisesti tunnistettaviksi). Voimme kuitenkin yhdistää ja parantaa lisätietoja ja
muita käyttötietoja (mukaan lukien tiedot, jotka saamme kolmansilta osapuolilta) ja käyttää muita
käyttötietoja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
6. Tiedon jakaminen
Voimme julkistaa henkilötietosi seuraavasti:
Kolmannen osapuolen toimittajat.
Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen
toimittajille, jotka tekevät tarjouksia kauttamme. Voimme esimerkiksi jakaa henkilötietosi kolmannen
osapuolen toimittajan kanssa, jos ostat tai käytät meidän, Ingram Micron jälleenmyyjän tai jakelijan
tarjouksen.
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Jälleenmyyjät ja jakelijat. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi jälleenmyyjien ja jakelijoiden kanssa, jotka
ostavat saatavilla olevia tarjouksia verkkosivuston kautta. Voimme esimerkiksi jakaa henkilötietosi, jos
ostat tai käytät jälleenmyyjän tai jakelijan tarjouksen.
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. Ingram Micro voi toimittaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille,
jotka tarjoavat palveluja verkkosivustomme apuna ja tavoitteiden saavuttamisessa. Näihin kolmansiin
osapuoliin voivat kuulua esimerkiksi asiakaspalvelun, maksukäsittelyn, sähköpostin ja viestintätuen
tarjoajat, hosting, hallinta, ylläpito, informaatioanalyysi, suorituksen tai toimituksen tarjoaminen tai muut
palvelut, jotka saamme ulkoistetusti. Pyrimme vaatimaan, että nämä kolmannet osapuolet käyttävät
henkilötietojasi vain tällaisten syiden vuoksi ja suojaavat henkilötietojasi tämän tietosuojalausekkeen ja
sovellettavan lain mukaisesti.
Kumppanit ja liiketoimintayksiköt. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi kumppaneillemme riippumatta
siitä, jakavatko nämä yritykset Ingram Micro -brändin. Voimme myös jakaa henkilötietojasi muille
liiketoimintayksiköille, jotka tarjoavat myös tuotteita tai palveluita Ingram Microntai jonkin muun brändimme
alla. Yhteistyökumppanimme ja liiketoimintayksiköt käyttävät henkilötietojasi, joita jaamme heidän
kanssaan tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
Muut käyttäjät. Ingram Micro voi jakaa henkilötietosi muiden käyttäjien kanssa halutessasi vuorovaikutusta
näiden käyttäjien kanssa (tai pyynnöstä viestiä heidän kanssaan puolestasi) verkkosivuston kautta. Tämä
voi sisältää yhteyksien helpottamista muihin käyttäjiin tai henkilötietojen lähettämisen sallimisen sivuston
alueille, joita muut käyttäjät voivat käyttää. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että kaikkia näillä alueilla
annettuja henkilötietoja (tai muita tietoja) voivat lukea ja kerätä kaikki, jotka pääsevät niitä käyttämään.
Lainvalvonta ja turvallisuus. Ingram Micro voi jakaa henkilötietosi lainvalvontaviranomaisten tai muiden
valtion virkamiesten kanssa, jos se liittyy rikostutkintaan, väitettyyn laittomaan toimintaan tai
lainvalvontaan. Ingram Micro voi jakaa henkilötietosi lain mukaisesti tai lain sallimana joko vastauksena
haasteisiin, tuomioistuimen päätöksiin tai muihin oikeudellisiin prosesseihin tai mikäli on mielestämme
tarpeellista käyttää tai valvoa oikeuksiamme, mukaan lukien puolustautumaan meitä vastaan esitettyjä
mahdollisia tai todellisia oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Ingram Micro voi luovuttaa henkilötietojasi, jos
uskomme, että tällainen toiminta on välttämätöntä, jotta voimme suojella tai puolustaa Ingram Micron,
kaikkien käyttäjien, jälleenmyyjien, myyjien tai muiden kolmansien osapuolten oikeuksia, omaisuutta, etuja
tai turvallisuutta tai toimia kiireellisissä olosuhteissa, joilla suojataan Ingram Micron, sen työntekijöiden tai
kansalaisten turvallisuus.
Myynti tai varojen hankkiminen. Jos Ingram Micro siirtää Ingram Micron tai verkkosivuston omistuksen tai
määräysvallan kolmannelle osapuolelle joko liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston hankinnan, fuusion,
uudelleenjärjestelyn tai muun luovutuksen yhteydessä (mukaan lukien konkurssimenettelyn tai vastaavan
menettelyn yhteydessä), voimme siirtää henkilötietojasi kyseiselle kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että
tämän kolmannen osapuolen henkilötietojen käyttö on edelleen sovellettavan lain mukaista.
7. Henkilötietojen suoja
Ingram Micro käyttää kaupallisesti kohtuullisia teknisiä ja organisatorisia tarkastuksia ja toimenpiteitä
henkilötietojesi turvaamiseksi ja suojaamiseksi luvattomalta menetykseltä, väärinkäytöltä ja paljastamiselta.
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Valitettavasti mikään internetin välityksellä siirretty tai internetin kautta saatavissa oleva tieto ei voi olla
100% turvallinen. Tämän seurauksena Ingram Micro yrittää suojella kaikkia henkilötietoja, mutta ei voi
varmistaa tai taata, että henkilötiedot ovat täysin turvassa hakkereiden väärinkäytöltä tai muulta haitalliselta
tai rikolliselta toiminnalta tai tietokonelaitteistosta, ohjelmistosta tai tietoliikenneverkosta johtuvan virheen
sattuessa. Ingram Micro ilmoittaa sinulle, jos meille ilmenee tietosuojarikkomus, joka sisältää meille
tallennetut henkilökohtaiset tunnistetietosi (sellaisina kuin ne määritellään sovellettavien ulkomaisten,
liittovaltion, valtion ja paikallisten lakien mukaisesti). Kertomalla meille sähköpostiosoitteesi mistä tahansa
syystä, olet nimenomaan suostunut vastaanottamaan meiltä sähköisen ilmoituksen tällaisessa
tietosuojarikkomuksessa.
8. Henkilötietojen käyttö
Jos otat yhteyttä Ingram Microon ja pyydät pääsyä henkilötietoihisi tai poistamaan henkilötietosi Ingram
Micron järjestelmästä ja tietueista, Ingram Micro käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja
kunnioittaakseen pyyntöäsi tämän tietosuojalausekkeen ja sovellettavan lain mukaisesti. Teknisten
rajoitusten ja Ingram Micron järjestelmän tukemisen vuoksi, henkilötietosii saattavat pysyä Ingram Micron
järjestelmissä jonkin aikaa poistamisen jälkeen, eikä sinun tule odottaa henkilötietojesi poistamista
kokonaan Ingram Micron järjestelmistä vastauksena hyväksyttyyn poistopyyntöön.
Jos henkilötietosi muuttuvat, voit korjata, päivittää tai poistaa ne sivuston kautta tai ottamalla meihin
yhteyttä tässä tietosuojalausekkeessa esitetyllä tavalla.
Ingram Micro pidättää itsellään oikeuden hylätä pyyntöjä käyttää tai poistaa henkilötietoja, jos: (1)
pyydettyjen tietojen luovuttamista tai poistamista ei vaadita tai sallita sovellettavan lain mukaisesti; tai (2)
pyyntö on Ingram Micron harkinnan mukaan toistuva tai kiusallinen.
Jos tietoja ei voida paljastaa, pyynnön esittäneelle henkilölle annetaan syyt, miksi tietoja ei luovuteta.
Vilpillisten käyttöoikeuspyyntöjen varalta Ingram Micro varaa itselleen oikeuden vaatia riittäviä tietoja, jotta
se voi vahvistaa pyynnön esittäneen henkilön nimen ennen käyttöoikeuksien myöntämistä tai korjausten
tekemistä.

9. Paikkansapitävyys
Vastuullasi on antaa Ingram Microille paikkansapitävät henkilötiedot. Ellei tässä tietosuojalausekkeessa
toisin mainita, Ingram Micro käyttää henkilötietoja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia sen
käyttötarkoituksen kanssa, joita varten ne on kerätty tai jonka olet myöhemmin hyväksynyt. Tarpeen
mukaan Ingram Micro ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötiedot ovat
paikkansapitäviä, täydellisiä, ajankohtaisia ja käyttötarkoituksensa kannalta olennaisia.
10. Säilytysaika
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Säilytämme henkilötietosi ajanjakson, joka on välttämätön tämän tietosuojalausekkeen sisältämien
tavoitteiden täyttämiseksi, ellei pidempää pidättämisjaksoa laissa vaadita tai sallita tai se muutoin täyttää
lakisääteisen velvollisuuden.
11. Lisäedellytykset
Lapset. Verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, eikä sitä ole
suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille. Ingram Micro ei tietoisesti pyydä tai kerää henkilötietoja alle 13vuotiailta lapsilta.
Älä jäljitä. Tietyt verkkoselaimet ja muut laitteet, joita voit käyttää verkkosivustoon pääsemiseen, voivat
antaa sinun ilmoittaa valinnaksesi, että et halua olla tulla ”jäljitetyksi” verkossa. Tällä hetkellä verkkosivusto
ei vastaa ”Älä jäljitä" -signaaleihin. Emme muuta kokemuksiasi verkkosivustolla tai muokkaa
verkkosivuston kautta keräämiä henkilötietojasi sen mukaan, onko tällainen etu merkitty.
Kalifornian tietosuojaoikeudet. Kalifornian lakien mukaan Kalifornian asukkailla on oikeus pyytää, että
yritykset kertovat heille, miten heidän henkilökohtaiset tietonsa on jaettu kolmannen osapuolen
suoramarkkinointitarkoituksiin. Kalifornian lainsäädännön mukaan ”henkilökohtaiset tiedot” sisältävät
nimesi, allekirjoituksen, sosiaaliturvatunnuksen, fyysisen kuvauksen, osoitteen, puhelinnumeron,
passinumeron, ajokortin tai valtion henkilökortin numeron, vakuutusnumeron, koulutuksen, työpaikan,
työhistorian, pankkitilin numeron, luottokortin numeron, pankkikortin numeron tai muuta taloudellista tietoa,
lääketieteelliset tiedot tai sairausvakuutustiedot. Poikkeuksena yritykset, jotka ovat hyväksyneet ja
julkistaneet tietosuojapolitiikassaan periaatteen siitä, että henkilö ei luovuta henkilökohtaisia tietoja
kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, jos kyseinen henkilö on käyttänyt mahdollisuuttaan
luopua henkilötietojensa luovuttamisesta kolmansille osapuolille tällaisiin tarkoituksiin. Olemme
hyväksyneet käytännöt, jotka antavat sinun poistaa henkilökohtaisten tietojen luovuttamisen kolmansille
osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, joka on siten tämän poikkeuksen piirissä. Jos haluat poistaa
henkilökohtaisten tietojen jakamisen kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, ota meihin
yhteyttä: legaldept@ingrammicro.com.
Euroopan Unionin tietosuojaoikeudet. Kaikkien käsittelemiemme henkilötietojen valvoja on Ingram Micron
Euroopan talousalueella tai Sveitsissä sijaitseva kumppani. Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi,
jotka olet lähettänyt asianomaiselle yhteistyökumppanille, ota suoraan yhteyttä kyseiseen
yhteistyökumppaniin. Sinulla ei ole suoraa pääsyä palvelimelle tallennettuihin henkilötietoihin. Jos haluat
muokata tai poistaa henkilötietojasi tai haluat tietää, mitä henkilötietoja puolestasi on tallennettu, ota meihin
yhteyttä: legaldept@ingrammicro.com. Teemme kaikki asianmukaiset toimet vastataksemme 15 työpäivän
kuluessa. Kaikki Ingram Micron vastaanottamat ja tallentamat henkilötiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua,
lukuun ottamatta henkilötietoja asiakirjoissa ja tiedostoissa, joita meidän on säilytettävä pidempään
voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Emme esimerkiksi voi poistaa ALV-laskuihin liittyviä
henkilötietoja, ennen kuin voimme poistaa laskut järjestelmistämme.
Paikallisten lakien noudattaminen. Tämän tietosuojalausekkeen tarkoitus on ohjata Ingram Microa tämän
sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen perusteella. Vaikka tätä tietosuojalauseketta sovelletaan yleisesti
ottaen henkilötietoihin, Ingram Microa koskevat paikalliset lait (”Paikalliset lait”) säännöt ja määräysten
soveltaminen voivat vaatia tätä tietosuojalauseketta tiukempia standardeja ja siinä tapauksessa Ingram
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Micron on noudatettava paikallisia lakeja. Erityisiä tietosuojakäytäntöjä voidaan ottaa käyttöön tiettyjen
lainkäyttöalueiden tietosuojavaatimusten huomioon ottamiseksi.
Rajat ylittävä tiedonsiirto. Henkilötietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä
on tiloja tai palveluntarjoajia, tai verkkosivustoamme käytettäessä tai antamalla meille suostumus (jos sitä
laissa vaaditaan) henkilötietojen siirtämiseen ulkomaille, mukaan lukien Yhdysvaltoihin, jossa
tietosuojasäännökset saattavat poiketa omasta maastasi.
Rajat ylittävät tiedonsiirrot EU:sta.
Sellaisten henkilötietojen osalta, jotka on kerätty Euroopan
talousalueella ja Sveitsissä ja joita Ingram Micro on siirtänyt tai käyttänyt missä tahansa muualla
lainkäyttöalueella, Ingram Micro käyttää hyväksyttyjä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen
kansainväliseen siirtoon. Ingram Microlla on juridisia yksiköitä eri puolilla maailmaa eri lainkäyttöalueilla, ja
kukin näistä yksiköistä on vastuussa henkilötiedoista, joita se kerää, valvoo tai käsittelee Ingram Micron
puolesta kunkin maan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi asiakkailta kerätyt henkilötiedot voivat sijaita
Yhdysvalloissa tai muiden maiden palvelimilla.
Arkaluonteiset tiedot. Ellemme erikseen sitä vaadi, pyydämme, ettet lähetä etkä luovuta meille
arkaluonteisia henkilötietoja (esimerkiksi rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon
tai muihin uskomuksiin, terveyteen, rikolliseen taustaan tai ammattiyhdistyksen jäsenyyteen) tämän
verkkosivuston kautta tai muulla tavalla. Tapauksissa, joissa voimme vaatia tai pyytää sinua antamaan
arkaluonteisia henkilötietoja, teemme sen nimenomaisella suostumuksella.
Kolmannen osapuolen sivustot. Tarjouksiin pääsyn lisäksi verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille
verkkosivustoille ja verkkopalveluihin. Tämä tietosuojalauseke ei koske kyseisiä verkkosivustoja ja
palveluita ja näiden verkkosivustojen ja palveluiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa tässä
tietosuojalausekkeessa esitetyistä tiedoista. Jos lähetät henkilötietoja mihinkään näistä muista
verkkosivustoista tai palveluista, henkilötietojasi koskevat näiden sivustojen ja palveluiden
tietosuojakäytännöt. Ingram Micro kehottaa sinua lukemaan huolellisesti minkä tahansa vierailemasi
sivuston tai verkkopalvelun tietosuojakäytännöt.
Noudattaminen. Ingram Micro käyttää itsearviointimenetelmää tämän tietosuojalausekkeen noudattamisen
varmistamiseksi ja tarkistaa määräajoin, että tietosuojalauseke on paikkansapitävä ja tiedot kattavat,
näkyvästi esillä, käyttöön otettuja ja saatavilla.
Jos uskot, että henkilötietojasi on käsitelty tai luovutettu tämän tietosuojalausekkeen vastaisesti, Ingram
Micro kehottaa sinua ilmoittamaan epäilystä tässä tietosuojalausekkeessa ilmoitettujen yhteystietojen
avulla. Ingram Micro tutkii ja yrittää ratkaista henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskevia valituksia ja
riitoja.
Tarkistukset. Ingram Micro voi ajoittain tarkistaa tämän tietosuojalausekkeen yksinomaisen harkintansa
mukaan, jotta se vastaisi toimintatapojemme muutoksia. Jos tarkistamme tätä tietosuojalauseketta,
ilmoitamme
sinulle
lähettämällä
päivitetyn
tietosuojalausekkeen
tällä
verkkosivustolla.
Tietosuojalausekkeen muutokset astuvat voimaan siitä päivästä alkaen, kun Ingram Micro lähettää
tarkistetun tietosuojalausekkeen verkkosivustolle ja ne koskevat kerättyjä tietoja. Muutoksen astuttua
voimaan, verkkosivuston käytön jatkaminen vaatii hyväksyntäsi mahdollisiin muutoksiin.
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Kysymykset. Jos sinulla on kysyttävää tai huolia koskien tätä tietosuojalauseketta, Ingram Micron
yksityisyydensuojakäytäntöjä, henkilötietojesi keräystä tai käyttöä tai haluat pääsyn henkilötietoihisi, ota
yhteyttä osoitteeseen: https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx tai legaldept@ingrammicro.com. Jos
meidän pitää ottaa sinuun yhteyttä tähän tietosuojalausekkeeseen, henkilötietoihisi tai verkkosivustoon
liittyvistä ongelmista tai tapahtumista, voimme tehdä sen käyttämällä sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa
tai fyysistä postiosoitetta, sinusta löytyvän tiedoston mukaan.
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