Ingram Micron tietosuojalausunto

Viimeksi tarkistettu: 15.5.2018
Tarkoitus ja soveltamisala
Tässä Ingram Micron tietosuojalausunnossa (”tietosuojalausunto”) on kuvattu, miten Ingram Micro Inc.,
Delaware, ja sen omistuksessamme tai hallinnassa olevat yritykset (”kumppanit”) (yhteisesti ”Ingram Micro”,
”me”) keräävät, käyttävät, säilyttävät, käsittelevät, luovuttavat ja poistavat henkilötietojasi (määritelty tässä
tietosuojalausunnossa). Henkilötiedot voivat olla suoraan yksilöiden toimittamia tai valtuutetuilta kolmansilta
osapuolilta vastaanotettuja, mukaan lukien ingrammicro.com-verkkosivuston tai tähän tietosuojalausuntoon
viittaavien kumppaneidemme verkkosivustojen (yhteisesti ”verkkosivusto”) kautta tietokonetta, mobiililaitetta
tai mitä tahansa muuta laitetta (yhteisesti ”laite”) käyttäen lähetetyt tiedot. Tässä tietosuojalausunnossa on
kuvattu lisäksi henkilötietoihin liittyvät oikeutesi.
Ingram Micro on IT-tuotteiden ja -palvelujen jakelija ja jälleenmyyjä, jonka pääkonttori sijaitsee
Yhdysvalloissa, mutta jolla on kumppaneita ympäri maailmaa (luettelo on saatavilla pyynnöstä). Ingram
Micro toimittaa globaaleja teknologia- ja toimitusketjupalveluja, jotka tukevat pilvien yhdistämistä,
datakeskusten hallintaa, logistiikkaa, teknologian jakelua, mobiililaitteiden elinkaaria ja koulutusta.
Ingram Micro -yhtiöstä on annettu lisätietoa verkkosivustomme ”Tietoa meistä” -sivulla.
Ingram Micro tarjoaa sinulle mahdollisuuden ostaa tai käyttää Ingram Micron ja kolmansien osapuolten
tarjoamia tuotteita ja palveluja (yhteisesti ”tuotteet ja palvelut”) sekä Ingram Micron että jälleenmyyjien ja
jakelijoiden kautta. YKSITTÄISIIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN VOIDAAN SOVELTAA TUOTE- TAI
PALVELUKOHTAISIA
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ,
JOTKA
VOIVAT
KORVATA
TÄMÄN
TIETOSUOJALAUSUNNON EHDOT TAI TÄYDENTÄÄ NIITÄ. INGRAM MICRO SUOSITTELEE, ETTÄ
LUET TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT ENNEN NIIDEN KÄYTÖN
ALOITTAMISTA.
Vaikka suosittelemme, että luet huolellisesti
tietosuojalausunnon tärkeimmistä kohdista:
•
•

•
•
•

tämän

tietosuojalausunnon,

alla

on

tiivistelmä

Yksittäisiin tuotteisiin ja palveluihin voidaan soveltaa tuote- tai palvelukohtaisia tietosuojakäytäntöjä.
Sinun tulisi lukea huolellisesti tuotteiden tai palvelujen tietosuojakäytännöt ennen niiden käytön
aloittamista.
Voimme kerätä henkilö- ja muita tietojasi useista eri lähteistä, mukaan lukien sinulta verkossa tai
offline-tilassa kerätyt henkilötiedot. Saatamme käyttää näitä tietoja yhdessä muiden lähteiden, kuten
kumppaneidemme, julkisten tietolähteiden (mukaan lukien julkiset sosiaalisen median profiilit) tai
muiden kolmansien osapuolien, kautta saatujen tietojen kanssa.
Käytämme ja jaamme henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa kuvatuilla tavoilla.
Kunnioitamme tämän tietosuojalausunnon piiriin kuuluvien henkilötietojen käyttöä koskevia kieltoja
tai pyyntöjä; tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa kiellät sähköpostitse lähetettävän
markkinointiviestinnän tai pyydät meitä poistamaan henkilötietosi.
Käytämme asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojesi turvaamiseksi ja
suojaamiseksi, mutta emme voi varmistaa tai taata, että henkilötietosi ovat täysin turvassa hakkereilta
tai muulta haitalliselta tai rikolliselta toiminnalta.
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1. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet
Henkilötiedot kerätään, säilytetään, käsitellään ja lähetetään Ingram Micron vakiintuneiden käytäntöjen ja
sovellettavien liittovaltion, valtion, paikallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Ingram Micron henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ovat seuraavat: (1 )Henkilötietoja käsitellään
oikeudenmukaisesti ja laillisesti; (2) henkilötietoja kerätään tarkoin määriteltyjä, selkeästi kuvattuja ja laillisia
tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä muita tarkoituksia varten; (3) Ingram Micron keräämät henkilötiedot
ovat niiden käyttötarkoitukseen nähden riittäviä ja asianmukaisia, ja kerättävien tietojen määrä on perusteltu;
(4) Ingram Micron keräämät henkilötiedot ovat paikkansapitäviä, ja ne pidetään tarvittaessa ajan tasalla, jos
mahdollista; (5) henkilötiedot suojataan luvattomalta pääsyltä ja käsittelyltä asianmukaisten teknisten ja
hallinnollisten toimenpiteiden ja valvonnan avulla; ja (6) Ingram Micron keräämät henkilötiedot säilytetään
tunnistettavissa olevina tietoina ainoastaan sen ajan, kun tämä on tarpeellista henkilötietojen keräämisen
tarkoituksen kannalta.
Jos Ingram Micro käsittelee henkilötietoja muissa kuin tässä tietosuojalausunnossa mainituissa
tarkoituksissa, Ingram Micro ilmoittaa näistä muutoksista, henkilötietojen käyttötarkoituksista sekä
henkilötietojen vastaanottajista.
2. Tietojen kerääminen
Ingram Micro voi kerätä henkilötietojasi useista eri lähteistä, mukaan lukien suoraan sinulta, muilta käyttäjiltä,
jälleenmyyjiltä ja jakelijoilta, myyjiltämme, palveluntarjoajiltamme, kolmannen osapuolen tiedontarjoajilta,
kumppaneiltamme ja verkkosivustomme kautta.
Ingram Micron keräämiä henkilötietoja ovat:
• etu- ja sukunimi;
• laskutus- tai toimitusosoite;
• luottokortti- tai maksutiedot;
• viranomaisten myöntämä henkilötunnus;
• sähköpostiosoite;
• puhelinnumero:
• ostotiedot ja -historia;
• tilinumero;
• ansioluettelo tai työkokemukseen ja pätevyyksiin liittyvät tiedot; ja
• verkkosivustolle kirjautumiseen käytettävä käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmä.
Ingram Micro kerää henkilötietoja seuraavilla tavoilla:
Vapaaehtoisesti luovuttamasi tiedot. Voimme kerätä suoraan sinulta henkilötietoja, jotka luovutat
vapaaehtoisesti. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi silloin, kun otat meihin yhteyttä puhelimitse tai verkon
kautta sähköpostia, chattia tai verkkolomaketta käyttäen, kun luot tuotteiden ja palvelujen käyttämisen
tarvittavan verkkotilin, kun ilmoittaudut tapahtumaan tai koulutuksen, ostat jonkin tuotteen tai palvelun, esität
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kysymyksiä, yrität ratkaista verkkosivustoon, tuotteisiin tai palveluihin liittyviä ongelmia, lähetät
työhakemuksen tai annat palautetta tai kommentteja.
Kun sinua pyydetään luovuttamaan henkilötietoja, kerättävät tiedot ja niiden keräämisen syy ilmoitetaan aina
selvästi.
Automaattisesti kerättävät tiedot. Kun vierailet verkkosivustollamme, voimme kerätä tiettyjä tietoja
automaattisesti laitteeltasi. Nämä tiedot saatetaan katsoa tietyissä maissa, mukaan lukien Euroopan
talousalueen maat, tietosuojalakien piiriin kuuluviksi henkilötiedoiksi.
Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoite, laitteen tyyppi, laitteiden yksilölliset
tunnistenumerot, selaimen tyyppi, MAC-osoite, yleinen maantieteellinen sijainti (esim. maa tai kaupunki) ja
muut tekniset tiedot. Voimme kerätä tietoa myös laitteesi vuorovaikutuksesta verkkosivustomme kanssa,
mukaan lukien napsautetut sivut ja linkit.
Näiden tietojen kerääminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin verkkosivustollamme vierailevia käyttäjiä:
mitä kautta he saapuvat sivustolle ja millaisista sisällöistä he ovat kiinnostuneita. Käytämme näitä tietoja
sisäiseen analytiikkaan ja verkkosivustomme laadun ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.
Jotkin näistä tiedoista voidaan kerätä evästeitä tai muuta vastaavaa seurantateknologiaa käyttäen alla
olevassa kohdassa ”Evästeet ja muut verkkosivuston käyttötiedot” kuvatulla tavalla.
Muut käyttäjät. Voimme vastaanottaa sinuun liittyviä henkilötietoja muilta verkkosivuston käyttäjiltä, kun he
luovuttavat meille tietoja. Voimme saada sinuun liittyviä tietoa esimerkiksi silloin, kun nämä käyttäjät viestivät
kanssasi tai kanssamme verkkosivuston kautta.
Jälleenmyyjät ja jakelijat. Voimme saada henkilötietojasi tuotteitamme ja palvelujamme tarjoavilta
jälleenmyyjiltä ja jakelijoilta.
Myyjämme. Voimme saada henkilötietojasi tuotteitamme ja palvelujamme tarjoavilta kolmansilta osapuolilta.
Kolmansien osapuolten tiedontarjoajat. Ingram Micro voi hankkia henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta,
jotka ovat hankkineet tai keränneet sinuun liittyviä tietoja ja joilla on oikeus luovuttaa meille henkilötietoja.
Ingram Micro hankkii näitä henkilötietoja vain, kun olemme tarkistaneet, että olet antanut niille suostumuksesi
tai niillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus luovuttaa henkilötietosi meille . Jos esimerkiksi rekisteröidyt
verkkosivuston käyttäjäksi kolmannen osapuolen palvelua tai verkkosivustoa käyttäen, kolmannelle
osapuolelle luovuttamasi tiedot välitetään meille tilisi luomista varten. Voimme myös tarkistaa tai hankkia
sinuun liittyviä tietoja tiedontarjontapalveluja tarjoavien kolmansien osapuolten kautta. Voimme käyttää
kolmansilta osapuolilta saamiamme henkilötietoja kyseisen osapuolen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.
Voimme hankkia henkilötietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista tai
muista julkisesti saatavilla olevista tiedoista.

3. Evästeet ja muut verkkosivuston käyttötiedot.
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Verkkosivusto voi myös kerätä automaattisesti tietoa tavoista, joilla käytät verkkosivustoa, evästeitä, flashevästeitä, web bug -jäljitteitä tai muuta automaattista seurantateknologiaa käyttäen.
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän laitteeseen. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi
selaimen tyyppiä, verkkosivustolla käytettyä aikaa, avattuja sivuja ja kieliasetuksia koskevien tietojen
keräämisen. Yhtiömme ja palveluntarjoajamme käyttävät näitä tietoja tietoturvatarkoituksiin, verkkosivuston
navigoinnin helpottamisena, tietojen tehokkaampaan näyttämiseen ja mukautetun käyttäjäkokemuksen
tarjoamiseen.
Verkkosivustolla käytettävät evästeet voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
•

Ehdottoman välttämättömät evästeet. Nämä ovat evästeitä, jotka ovat verkkosivuston toiminnan
kannalta välttämättömiä. Tällaisia evästeitä käytetään esimerkiksi verkkosivuston suojatuille alueille
kirjautumiseen tai ostoskärryn käyttämiseen.

•

Analyyttiset / suorituskykyä parantavat evästeet. Näitä evästeitä käytetään verkkosivuston käytön
analysoimiseen ja sen suorituskyvyn valvomiseen, ja ne mahdollistavat verkkosivuston
käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Nämä evästeet auttavat meitä räätälöimään verkkosivuston
sisällön käyttäjien mielenkiinnon kohteiden mukaan sekä havaitsemaan verkkosivuston toimintaan
liittyvät tekniset ongelmat. Saatamme käyttää näitä tietoja myös verkkosivuston käyttöä koskevien
raporttien laatimiseen, yleisimpien ongelmien analysoimiseen ja verkkosivuston parantamiseen.

•

Toiminnalliset / seurantaan liittyvät evästeet. Nämä evästeet mahdollistavat verkkosivustoillamme
toistuvasti vierailevien käyttäjien tunnistamisen. Seurantaevästeisiin liitetään nimetön, satunnaisesti
luotu tunniste, joka mahdollistaa yksittäisten käyttäjien alkuperän, heidän käyttämänsä hakukoneen,
napsautettujen linkkien ja heidän sijaintinsa seurannan. Käytämme näitä tietoja verkkosivustomme
parantamiseen.

•

Kohdistusevästeet. Nämä evästeet tallentavat käyntisi verkkosivustollamme, avaamasi sivut ja
napsauttamasi linkit. Käytämme näitä tietoja verkkosivustomme sisällön ja mainosten räätälöimiseen
mielenkiinnon kohteidesi mukaan. Voimme myös jakaa näitä tietoja kolmansien osapuolten kanssa
näitä tarkoituksia varten.

•

Istuntoevästeet. Näitä evästeitä käytetään istuntojen hallintaan. Jokainen käyntisi verkkosivustolla
on istunto, ja nämä evästeet vanhentuvat verkkosivustolta poistuessasi tai pian tämän jälkeen; niitä
ei tallenneta 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 heikentää verkkosivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Nämä evästeet
käyttävät myös aikaleimoja, jotka tallennetaan, kun avaat verkkosivuston ja kun poistut sivustolta.

•

Pysyvät evästeet. Tämän tyyppiset evästeet tallennetaan laitteellesi tietyksi ajaksi (tämä aika voi
vaihdella muutamista tunneista vuoteen tai pidempään aikaan), eikä niitä poisteta, kun selain
suljetaan. Pysyviä evästeitä käytetään, kun meidän on tarpeen muistaa käyttäjä useampien
selausistuntojen ajan. Tämän tyyppisiä evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi kieliasetusten
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tallentamiseen, jolloin aiemmin valitut asetukset ovat valittuina, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla
seuraavan kerran.
Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti,
mutta voit yleensä muuttaa halutessasi selaimen asetukset kieltämään evästeet. Jos et halua hyväksyä
evästeitä, voit useimpia selaimia käytettäessä (i) muuttaa asetuksia siten, että selain ilmoittaa sinulle
vastaanotetuista evästeistä ja voit valita, haluatko hyväksyä ne; (ii) poistaa nykyiset evästeet; tai (iii) asettaa
selaimen hylkäämään automaattisesti kaikki evästeet. Huomaa kuitenkin, että jos poistat tai hylkäät evästeet,
jotkin verkkosivustomme ominaisuudet ja palvelut eivät välttämättä toimi oikein, koska emme kykene
tunnistamaan sinua ja liittämään sinua tiliisi. Sivustolla näkyviä tuotteita ja palveluja ei ole lisäksi räätälöity,
jolloin ne eivät välttämättä kiinnosta sinua.
Flash-evästeet ovat tiedostoja, jotka muistuttavat evästeitä, mutta niihin voidaan tallentaa
monimutkaisempaa tieto. Käyttämämme Adobe Flash -teknologia (mukaan lukien Flash Local Stored
Objects (Flash LSO)) mahdollistavat esimerkiksi räätälöityjen tietojen tarjoamisen, verkkosivuston käytön
helpottamisen sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämisen ja tallentamisen.. Jos et halua,
että tietokoneellesi tallennetaan Flash LSO -kohteita, voit estää Flash LSO –kohteiden tallentamisen Flash
Player -sovelluksen internetissä käytettävissä olevan Adobe Flash Website Storage Settings -asetuspaneelin
kautta. Voit hallita Flash LSO -kohteita myös sinternetissä käytettävissä olevan Adobe Flash Global Storage
Settings -asetuspaneelin kautta. Voit esimerkiksi poistaa olemassa olevat Flash LSO -kohteet (kohteista
käytetään Adoben sivustolla nimitystä ”information”), estää Flash LSO -kohteiden tallentamisen
tietokoneellesi ilman lupaa ja (jos käytössä on Flash Player 8 tai uudempi versio) kieltää muiden kuin selatun
omistajan Flash LSO -kohteiden tallentamisen. Huomaa, että Flash Playerin vastaanottamien Flash LSO kohteiden rajoittaminen saattaa vaikuttaa joidenkin Flash-sovellusten toimintaan, mukaan lukien Flashsovellukset, joita käytetään verkkosivustomme tai verkkosisältöjemme käyttöön.
Web bug -verkkojäljite (kutsutaan myös nimellä web beacon) sisältää verkkosivuston käyttöliittymään
upotetun sähköisen kuvan, joka mahdollistaa kyseisellä verkkosivuston alueella vierailevien käyttäjien
tunnistamisen. Jäljitteitä voidaan lisäksi käyttää verkkosivuilla ja HTML-muotoisissa sähköpostiviesteissä
esimerkiksi verkkosivuston käyttäjien ja sähköpostien vastaanottajien toiminnan seuraamiseen,
markkinointikampanjoiden menestyksen mittaamiseen sekä verkkosivuston käytön ja vasteaikojen
tilastointiin.
Huomaa, että tämä tietosuojalausunto ei kata Ingram Micron kolmansien osapuolten palveluntarjoajien
evästeiden tai muiden jäljitysteknologioiden käyttöä. Kolmansien osapuolten evästeiden käyttö ei ole Ingram
Micron valvottavissa tai hallittavissa. Ingram Micron palveluntarjoajat voivat käyttää pysyviä evästeitä
mainontaan ja sisältöjen kohdistamiseen. Voimme sisällyttää kolmansien osapuolten evästeistä kerättyjä
tietoja Ingram Micron käyttäjien henkilötietoihin; näin saatuja yhdistettyjä tietoja käytetään tämän
tietosuojalausunnon mukaisesti.
4. Tietojen käyttö
Ingram Micro käyttää keräämiään henkilötietoja liiketoimintatarkoituksiin ja tuotteiden ja palvelujen
tarjoamiseen, mukaan lukien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja käyttäjä- ja asiakaskokemusten
räätälöiminen. Voimme käyttää tietoja myös viestintätarkoituksiin esimerkiksi tiliisi ja tuotteisiimme liittyen.
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Ingram Micro voi käyttää henkilötietojasi moniin eri tarkoituksiin (”tarkoitukset"), mukaan lukien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Verkkosivustomme ja tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen, ylläpito ja parantaminen, mukaan
lukien verkkosivustomme ominaisuuksien ja toimintojen kehittäminen.
Ingram Micron ja sen kumppaneiden, urakoitsijoiden ja liikekumppaneiden tarjoaman
käyttäjäkokemuksen parantaminen.
Verkkosivuston tehokkuuden sekä Ingram Micron ja sen kumppaneiden, urakoitsijoiden ja
liikekumppaneiden markkinointi-, mainonta- ja myyntitoiminnan tutkiminen ja analysointi.
Ingram Micron asiakkaiden laskuttaminen.
Verkkosivuston kautta tehtyjen tilausten ja maksujen käsittely.
Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Työhakemusten käsittely.
Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tai viranomaisten (mukaan lukien kansalliset turvallisuusja poliisiviranomaiset) pyyntöihin vastaaminen.
Jokapäiväisen liiketoiminnan hallinta.
Käyttöehtojen ja sovellettavissa olevien lakien noudattamisen varmistaminen.
Oikeudenkäyntiin, välimiesmenettelyyn tai muuhun vastaavaan menettelyyn osallistuminen.
Markkinointiasetustesi mukaisesti tapahtuva uusia tuotteita ja palveluja koskeva suora viestintä,
mukaan lukien uutiskirjeet, kampanjat ja erikoistarjoukset. Voit perua markkinointiviestintää
koskevan suostumuksesi napsauttamalla sähköpostiviestin alalaidassa olevaa ”Peruuta uutiskirjeen
tilaus” -painiketta tai ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa kohdassa ”Kysymyksiä ja yhteystietoja”
annettuja tietoja käyttäen.
Asiakastiedusteluihin tai verkkosivuston tai sosiaalisen median kautta lähettyihin kommentteihin
vastaamiseen, tiliäsi tai verkkosivustoa koskeviin asioihin ja asiakastuen tarjoamiseen liittyvä suora
viestintä puhelimitse.
Mainonnan tarjoaminen, mukaan lukien verkkosivustoa tai kolmansien osapuolten sivustoja
käyttävien mainostajien ja julkaisijoiden avustaminen ja mainosten räätälöiminen mielenkiinnon
kohteidesi ja selaushistoriasi mukaan. Katso mainontaa koskevat lisätiedot kohdasta ”Evästeet ja
sivuston muut käyttötiedot”.
Verkkosivuston toimintaa ja käyttöä koskevien tilastotietojen kerääminen ja verkkosivuston käyttäjien
toiminnan analysoiminen.
Muut tarkoitukset: Muut lailliset liiketoimintatarkoitukset sekä muut lailliset tarkoitukset, joista
ilmoitetaan erikseen.

Voimme yhdistää ja täydentää kolmansilta osapuolilta saamiamme henkilötietoja.
Voimme käyttää verkkosivustomme kautta kerättyjä henkilötietoja anonymisoitujen tilastotietojen luomiseen.
Jos teemme niin, varmistamme, että anonymisoitujen tietojen henkilöt eivät ole tunnistettavissa eikä niitä
käytetä myöhemmin henkilöiden tunnistamiseen. Varmistamme tämän esimerkiksi säilyttämällä
anonymisoidut tiedot erillään henkilötiedoista.
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5. Tietojen jakaminen
Jaamme henkilötietosi luvallasi tai tarpeen mukaan silloin, kun se maksutapahtumien käsittelyn tai
pyytämiesi tai valtuuttamiesi tietojen antamisen kannalta välttämätöntä. Jaamme henkilötietojasi kolmansien
osapuolten myyjien, jälleenmyyjien ja jakelijoiden, kolmansien osapuolten palveluntarjoajien, kumppaneiden
ja liiketoimintayksiköiden kanssa, jos lait sitä edellyttävät tai se on tarpeellista oikeudellisista syistä tai
asiakkaidemme, elämän, tuotteidemme ja palvelujemme tai Ingram Micron oikeuksien tai omaisuuden
suojaamiseksi.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:
Myyjät. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi yhtiön tuotteita ja palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten
myyjien kanssa. Voimme esimerkiksi jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen myyjän kanssa, kun ostat
tai käytät tuotteitamme tai palvelujamme, Ingram Micron tai yhtiön jälleenmyyjän tai jakelijan kautta ja myyjä
tarvitsee ostovahvistuksen.
Jälleenmyyjät ja jakelijat. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi verkkosivustomme kautta tuotteita ja
palveluja ostavien jälleenmyyjien ja jakelijoiden kanssa. Voimme jakaa henkilötietojasi esimerkiksi silloin,
kun ostat tai käytät tuotteitamme tai palvelujamme jälleenmyyjän tai jakelijan kautta ja kyseinen jälleenmyyjä
tai jakelija käyttää jälleenmyyjille tarjoamiamme työkaluja ja palveluja.
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. Ingram Micro voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille,
jotka osallistuvat verkkosivustomme ylläpitoon ja yllä mainittuihin tarkoituksiin kerättävien tietojen käsittelyyn.
Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelun, maksunkäsittelynpalvelujen,
sähköpostipalvelujen, viestintätuen, datakeskuspalvelujen, hallinta- tai huoltopalvelujen, tietoanalytiikan,
tuotteiden toimituksen tai muiden ulkoistettujen palvelujen tarjoajat. Pyrimme varmistamaan, että nämä
kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietojasi asianmukaisesti ja suojaavat ne tämän tietosuojalausunnon
ja sovellettavissa olevien lakien vaatimalla tavalla. Luettelo kolmansien osapuolten palveluntarjoajista on
saatavilla pyynnöstä.
Kumppanit ja liiketoimintayksiköt. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi kumppaneidensa kanssa
riippumatta siitä, ovatko nämä yritykset osa Ingram Micro -brändiä. Voimme jakaa henkilötietojasi myös
muiden Ingram Micro -brändiin tai muihin brändeihimme kuuluvia tuotteita tai palveluja tarjoavien
liiketoimintayksiköiden kanssa. Kumppanimme ja liiketoimintayksikkömme käyttävät henkilötietojasi tämän
tietosuojalausunnon mukaisesti.
Muut käyttäjät. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi muiden käyttäjien kanssa, kun viestit (tai pyydät meitä
viestimään puolestasi) näiden käyttäjien kanssa verkkosivuston kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
henkilötietojesi julkaisemista verkkosivuston muiden käyttäjien nähtävissä olevilla alueilla, kun tämä on
perusteltua viestinnän helpottamiseksi. Sinun tulisi tiedostaa, että näille alueille syöttämäsi henkilötiedot (tai
muut tiedot) ovat muiden käyttäjien luettavissa, kerättävissä ja käytettävissä.
Poliisiviranomaiset ja turvallisuus. Ingram Micro voi jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten poliisi-, sääntely- ja
hallintoviranomaisten, tuomioistuinten, muiden valtion viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten
kanssa, jos uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen (i) sovellettavissa olevien lakien tai määräysten
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noudattamiseksi, ii) laillisten oikeuksiemme harjoittamiseksi, ilmaisemiseksi tai puolustamiseksi tai (iii) sinun
tai muiden henkilöiden etujen ja oikeuksien suojaamiseksi.
Myynti tai varojenhankinta. Jos Ingram Micro siirtää Ingram Micro -yhtiön tai verkkosivuston kokonaan tai
osittain todellisen tai mahdollisen ostajan omistukseen tai hallintaan yrityskaupan, fuusion,
uudelleenjärjestelyn tai minkä tahansa muun liiketoiminnan, omaisuuden tai osakkeiden luovutuksen
yhteydessä (mukaan lukien konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä), henkilötietosi voidaan siirtää
tälle todelliselle tai mahdolliselle ostajalle sillä edellytyksellä, että se käsittelee henkilötietoja sovellettavissa
olevien lakien mukaan.
Muut. Voimme jakaa henkilötietojasi muiden henkilöiden kanssa, jos olet antanut suostumuksesi tietojen
luovuttamiseen.
Voimme myös jakaa anonymisoituja tietoja kolmansien osapuolten kanssa muita tarkoituksia varten.
Henkilöllisyyttäsi ei ole mahdollista tunnistaa näiden tietojen perusteella, mutta ne voivat sisältää sinulta
verkkosivuston käytön yhteydessä kerättyjä sivuston käyttöä ja laitettasi koskevia tietoja. Jos sovellettavissa
olevat lait edellyttävät tällaisten tietojen käsittelemistä henkilötietoina, luovutamme niitä ainoastaan yllä
kuvatulla tavalla.

6. Muut tärkeät tietosuojaa koskevat tiedot
Alla on annettu muita tietosuojaa koskevia tietoja, jotka saattavat olla tärkeitä.
Henkilötietojen suoja. Ingram Micro käyttää asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia valvontatoimia ja
toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta poistamiselta, väärinkäytöltä ja luovutukselta.
Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vahva käyttöoikeuksien hallinta, segmentoitu verkkoarkkitehtuuri,
kattavat käytännöt ja työntekijöiden ja koulutus. Valitettavasti mitkään internetin välityksellä siirretyt tai sen
kautta saatavilla olevat tiedot ei ole koskaan täysin turvassa. Ingram Micro pyrkii suojaamaan kaikki
henkilötiedot mahdollisimman tehokkaasti, mutta se ei voi varmistaa tai taata, että henkilötiedot ovat täysin
turvassa hakkereiden väärinkäytöltä tai muulta haitalliselta tai rikolliselta toiminnalta tai tietokoneiden,
ohjelmistojen tai tietoliikenneverkkojen vioista tai häiriöistä aiheutuvilta vahingoilta. Ingram Micro ottaa
sinuun yhteyttä, jos se saa tietoonsa, että tunnistettavissa olevat henkilötietosi (siten kuin ne on määritelty
sovellettavissa olevissa ulkomaisissa, liittovaltion, valtion ja paikallisissa laeissa) ovat saattaneet joutua
vääriin käsiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta (ainoastaan ETA).
Jos olet vierailija Euroopan
talousalueelta, oikeusperustamme henkilötietojen keräämiseksi ja käyttämiseksi kuten edellä kuvattu riippuu
asianomaisista henkilötiedoista ja erityisestä kontekstista, jolla keräämme ne.
Keräämme kuitenkin tavallisesti henkilökohtaiset tietosi sinulta vain, (i) jos tarvitsemme ne sopimuksen
tekemiseksi (ostotarjouksen toteuttamiseksi), ja (ii) kun niiden käsittely on oikeutetuissa intresseissämme
eikä ne mitätöi oikeuksiasi, tai (iii) jos meillä on suostumuksesi tehdä niin. Joissakin tapauksissa meillä voi
myös olla oikeudellinen velvoite kerätä henkilökohtaisia tietoja sinulta tai muutoin tarvitsemme henkilötietoja
suojellaksemme elintärkeitä etujasi tai toisen henkilön etuja.
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Jos pyydämme sinua toimittamaan henkilötietoja lain vaatimuksen noudattamiseksi tai jotta voimme tehdä
sopimuksen kanssasi, ilmoitamme siitä ajallaan ja kerromme sinulle, ovatko henkilötietosi pakollisia vai ei
(sekä mahdolliset seuraukset, jos et anna henkilötietojasi).
Jos keräämme ja käytämme henkilötietojasi omien (tai kolmansien osapuolten) oikeutettujen intressien
turvaamiseksi, nämä intressit toimivat normaalisti käyttääkseen meidän foorumiamme ja kommunikointiin
kanssasi tarpeen mukaan tarjotaksemme sinulle palveluitamme ja tarjouksia ja oikeutetun kaupallisen
etumme vuoksi, esimerkiksi vastaamalla kyselyihisi, parantamalla foorumiamme tai markkinointiin tai
tarkoitukseen laittoman toiminnan havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Meillä voi olla muita laillisia etuja ja
kerromme sinulle tarvittaessa ajallaan, mitä ne ovat.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietojesi keräämiseen ja käyttämiseen liittyvästä oikeusperustasta,
tutustu alla olevaan kohtaan ”Kysymyksiä ja Yhteystiedot”.
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.
Kansainväliset tiedonsiirrot. Henkilökohtaisia tietojasi voidaan siirtää ja käsitellä muissa maissa kuin
maassa, jossa asut. Näissä maissa saattaa olla tietosuojalakeja, jotka poikkeavat maasi lainsäädännöstä.
Erityisesti ensisijaiset verkkosivuston palvelimme sijaitsevat Yhdysvalloissa, ja tytäryhtiöt ja kolmannen
osapuolen palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit toimivat ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa, että kun
keräämme henkilötietojasi, voimme käsitellä niitä missä tahansa näissä maissa. Sovellamme kuitenkin
asianmukaisia turvatoimia sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi pysyvät suojattuna tämän
tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Näihin
kuuluu
muun
muassa
Euroopan
komission
standardointisopimusehtojen täytäntöönpano henkilötietojen siirroissa tytäryhtiöidemme välillä, joka
edellyttää meitä suojelemaan henkilötietojen käsittelyä Euroopan talousalueelta Euroopan unionin
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Olemme ottaneet käyttöön samanlaisia turvatoimia kolmansien
osapuolten palveluntarjoajien ja kumppaneiden kanssa.
Säilytysaika Säilytämme sinulta keräämämme henkilökohtaiset tiedot, jos liiketoiminnan lainmukaiset
tarpeet sitä edellyttävät (esimerkiksi kun toimitamme sinulle tarjouksen, jota olet pyytänyt tai noudatamme
lakisääteistä vero- tai kirjanpitovaatimusta).
Jos laillisen liiketoimintamme jatkuvat tarpeet eivät edellytä henkilötietojesi käsittelyä, joko poistamme ne tai
teemme ne nimettömäksi tai, jos tämä ei ole mahdollista, (esimerkiksi, koska henkilötietosi on tallennettu
varmuuskopiokirjastoihin), tallennamme henkilötietosi ja eristämme sen mistä tahansa jatkokäsittelystä,
kunnes poisto on mahdollista.
Jos asut Euroopan unionissa, Ingram Micro poistaa kaikki sinuun liittyvät henkilötiedot, joita se on
vastaanottanut ja tallentanut, 5 vuoden kuluttua. Henkilötiedot dokumenteissa ja tiedostoissa meidän on
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pidettävä voimassa pidempään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Emme esimerkiksi voi poistaa
ALV-laskuihin liittyviä henkilötietoja, ennen kuin voimme poistaa laskut järjestelmistämme.

Tietosuojaoikeutesi. Sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:
•

Jos haluat päästä henkilötietoihisi tai korjata tai päivittää niitä tai pyytää henkilötietojesi poistamista,
voit tehdä sen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla olevan ”Kysymyksiä ja Yhteystiedot” osiossa.

•

Lisäksi, jos asut Euroopan unionissa, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää meitä
rajoittamaan henkilötietojasi tai pyytämään henkilötietojesi siirrettävyyttä. Jälleen voit käyttää näitä
oikeuksia ottamalla yhteyttä alla olevassa "Kysymyksiä ja Yhteystiedot" -osiossa.

•

Sinulla on koska tahansa oikeus kieltää markkinointiviestintä, jota lähetämme sinulle. Voit käyttää
tätä oikeutta klikkaamalla lähettämämme markkinointisähköpostiviestin linkki ”peruuta uutiskirje” tai
”lopeta tilaus” Muiden markkinointimuotojen (kuten postimarkkinointi tai telemarkkinointi) tilauksen
lopettamiseksi ota meihin yhteyttä alla olevan "Kysymyksiä ja Yhteystiedot" kautta tai käytä
suosikkikeskustamme.

•

Samoin, jos olemme keränneet ja käsitellyt henkilötietosi luvallasi, voit peruuttaa suostumuksesi
milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn lainmukaisuuteen, jota
teimme ennen peruuttamistasi eikä se vaikuta henkilötietojesi käsittelyyn, joka perustuu muihin
luottamuksellisiin käsittelyperusteisiin kuin suostumukseen.

•

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä.
Lisätietoja
saat
paikalliselta
tietosuojaviranomaiselta.
(Euroopan
talousalueen
tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla täällä .)

Vastaamme kaikkiin pyyntöihimme, jotka saamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaoikeuttaan
sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Lapset. Verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, eikä sitä ole
suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille. Ingram Micro ei tietoisesti pyydä tai kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta
lapsilta.
Älä jäljitä. Tietyt verkkoselaimet ja muut laitteet, joita voit käyttää verkkosivustoon pääsemiseen, voivat antaa
sinun valita, 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,
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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 sallivat sinun kieltää henkilökohtaisten tietojen luovuttamisen kolmansille osapuolille
suoramarkkinointitarkoituksiin, joka on siten tämän poikkeuksen piirissä. Jos haluat poistaa
henkilökohtaisten tietojen jakamisen kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, ota meihin
yhteyttä alla olevan kohdan ”Kysymyksiä ja Yhteystiedot” kautta.
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.
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 verkkosivustoja 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 paljastettu tämän tietosuojalausunnon vastaisesti, Ingram
Micro kehottaa sinut esittämään huolenaiheesi tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettujen yhteystietojen
avulla käyttäen alla olevan "Kysymyksiä ja Yhteystietoja" -osion yhteystietoja. Ingram Micro tutkii ja pyrkii
ratkaisemaan 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 tämän tietosuojalausunnon,
ilmoitamme tämä sinulle lähettämällä päivitetyt tietosuojatiedot tällä sivustolla tai lähettämällä sinulle
ilmoituksen sähköpostitse. Tietosuojalausekkeen muutokset astuvat voimaan siitä päivästä alkaen, kun
Ingram Micro lähettää tarkistetun tietosuojalausekkeen verkkosivustolle ja ne koskevat kerättyjä tietoja. Jos
meitä vaaditaan sovellettavien tietosuojalakien koskevien vaatimusten mukaisesti pyytämään lupaasi
henkilötietojesi käytön muutoksissa, jotka on kuvattu päivitetyssä tietosuojalausumassa, teemme näin.
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7. Muut kielet
Tämä tietosuojalausunto on saatavilla myös muilla kielillä.
Saatavilla olevat kielet on lueteltu
verkkosivustollamme osoitteessa https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx .
8.

Kysymykset ja yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoa tästä tietosuojalausunnosta, Ingram Micron
tietosuojakäytännöstä tai keräämistämme ja käyttämistämme henkilötiedoista tai jos haluat tarkistaa sinulta
kerätyt henkilötiedot, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@ingrammicro.com
tai käyttämällä osoitteesta https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx löytyviä yhteystietoja.
Voit
ottaa
yhteyttä
tietosuojavastaavaamme
Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com .

lähettämällä

sähköpostia
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