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Tietosuojailmoitus 
KUINKA BODYCOTE KÄYTÄÄ JA HALLINNOI TIETOJASI 
 

Henkilötiedoistasi vastuussa oleva Bodycote-yhteisö on se Bodycote plc -ryhmn jäsen, joka  kerää alun perin 

tietoja sinulta ja sinusta.  

 

Löydät lisätietoja  Bodycote plc group -ryhmän jäsenistä verkkosivustolta www.bodycote.com tai ottamalla 

yhteyttä meihin käyttämällä seuraavassa osassa “Contact US” (“Ota yhteryttä meihin”) annettuja tietoja. 

Bodycote plc ja sen sivuliikkeet (yhteisesti nimellä “Bodycote”, “me”, “meitä”) ottaa tietosuojauksensa ja 

tietosuojavastuunsa vakavasti. Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, kuinka keräämme, käytämme ja 

jaamme henkilötietoja liiketoimintamme puitteissa, mukaan lukien:  
 

 mitä henkilötietoja keräämme ja milloin ja miksi käytämme niitä  

 kuinka jaamme henkilötietoja Bodycote’in puitteissa ja palveluntoimittajiemme, sääntelyviranomaisten ja 
 muiden kolmansien osapuolten kanssa  

 selitys tarkemmin osakkaiden henkilötietojen käytöstä  

 selitys tarkemmin suoramarkkinoinnista ja profiloinnista  

 henkilötietojen siirtäminen globaalisti  

 kuinka suojelemme ja tallennamme henkilötietoja  

 tarjolla olevat lailliset oikeudet yksityisyytesi hallinnassa auttamiseksi  

 kuinka voit ottaa yhteyttä meihin lisätuen saamiseksi  
 

Saatamme muuttaa tätä ilmoitusta aika ajoin sen pitämiseksi ajankohtaisena laillisten vaatimusten kanssa ja 

tavalla, jolla toimimme liikeyrityksessämme. Vieraile säännöllisesti verkkosivustollamme www.bodycote.com 

saadaksesi tämän ilmoituksen viimeisimmän version. Voit löytää verkkosuivultoltamme ulkopuolisia linkkejä 

kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Tämä tietosuojailmoitus ei koske kolmannen osapuolen 

verkkosivuston käyttöäsi.  

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MILLOIN JA MIKSI KÄYTÄMME NIITÄ  

Keräämme tietoja sinusta koskien seuraavia:  

 minkätyyppisiä tietoja keräämme   

 milloin keräämme henkilötietoja  

 kuinka käytämme henkilötietoja  

 lailliset perusteet henkilötietojen käyttämistä varten  
 

Milloin keräämme tietoja  

Keräämme tietoja sinusta, jos:  

 investoit osakkeisiimme tai olet kiinnostunut investoimaan osakkeisiimme  

 rekisteröidyt yhdelle verkkosivustoistamme tai käytät niitä tai verkkopalveluja  

 hankit yhden palveluistamme  

 työskentelet kanssamme yhteistyökumppanina,  

yhteisnimityksenä (“sinä”)   
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Keräämämme ja käyttämämme henkilötiedot, jos investoit osakkeisiimme tai olet kiinnostunut 
investoimaan osakkeisiimme  

 henkilöllisyystietosi ja yhteystietosi  

 osakkeenomistajatietosi  
 

Keräämämme ja käyttämämme henkilötiedot, jos käytät verkkosivustojamme tai verkkopalveluja  

 henkilöllisyystietosi ja yhteystietosi 

 tiedot, joita sisällytät lomakkeisiin  

 yksityiskohtaisia tietoja verkkosivustojen ja verkkopalvelujen käytöstäsi  
 

Keräämämme ja käyttämämme henkilötiedot, jos  hankit yhden palveluistamme  

 henkilöllisyystietosi ja yhteystietosi 

 pankkitilitietosi ja luottokorttitietosi 

 

Keräämämme ja käyttämämme henkilötiedot, jos työskentelet kanssamme liikeyhteistyökumppanina  

 henkilöllisyystietosi ja yhteystietosi 

 pankkitilitietosi ja luottokorttitietosi 

  
 

Lailliset perusteet henkilötietojesi käyttämistä varten  

Keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi vain, kun olemme varmosja siitä, että meillä on sen 

tekemiseen asianmukaiset lailliset perusteet. Näin voi olla, koska:  

 olet antanut suostumuksesi meille henkilötietojesi käyttämiseen  

 henkilötietojesi käyttäminen on lailliseksi eduksemme kaupallisena organisaationa – näissä  tapauksissa 
 pidämme huolta tiedoistasi kaikkina aikoina tavalla, joka katsotaan kohtuulliseksi ja jossa kunnioitetaan 
 tietosuojaoikeuksiasi ja sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, kuten on selitetty edellä.  

 henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä sopimuksen suorittamiseksi tai sopimuksen solmimiseen 
 kanssasi  

 henkilötietojesi käyttömme on välttämätöntä meidän asianmukaisen laillisen tai säännöstöjä koskevan 
 velvollisuutemme noudattamiseksi  
 

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN BODYCOTE’IN, PALVELUTOIMITTAJIEMME JA 
SÄÄNNÖSTELYVIRANOMAISTEN KANSSA  

Tässä osassa löydät lisää tietoja siitä, kuinka jaamme henkilötietoja:  

 Bodycote’in puitteissa  

 kolmansien osapuolten kanssa, jotka auttavat meitä toimittamaan tuotteita ja palveluja  

 säännöstelyviranomaistemme kanssa  

Jaamme tietojasi seuraavassa kuvatulla tavalla ja seuraaviin tarkoituksiin:  

1. Bodycote’in puitteissa, kun kyseinen tietojen antaminen on välttämätöntä palvelujemme toimittamiseksi 
sinulle tai liiketoimintamme hallinnoimiseksi  

2. Kolmanten osapuolten kanssa, jotka auttavat meitä liiketoimintamme hallinnoinissa palvelujen 
toimittamisessa. Nämä kolmannet osapuolet ovat suostuneet vaitiolorajoituksiin ja heidän kanssaan 
jakamiemme henkilötietojen käyttämiseen tai joita he keräävät puolestamme yksinomaan sopimuspohjaisen 
palvelun toimittamisen tarkoitukseen meille  

3. Luottokorttilaitosten ja organisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät petoksen estämiseksi 
finanssipalveluissa  
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4. Sääntelyvirkailijoidemme kanssa kaikkien sovellettavien lakien, asetusten ja sääntöjen sekä 
lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen, säännöksiin liittyvien ja muiden hallituksen virastojen kanssa 

5. Saatamme jakaa yhteen kootussa tilastollisessa muodossa ei-henkilökohtaisia tietoja koskien vierailijoita 
verkkosivustollemme, liikennemalleja ja verkkosivuston käyttöä kumppaniemme, sivuliikkeiden tai 
mainostajien kanssa  

6. Jos tulevaisuudessa myymme tai siirrämme joitakin tai kaikki liikeyrityksemme tai varamme kolmannelle 
osapuolelle, saatamme antaa tietoja mahdolliselle tai varsinaiselle liikeyrityksemme tai varojen kolmannen 
osapuolen hankkijalle  

 

LISÄSELITYKSIÄ OSAKKEENOMISTAJAN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ  

Bodycote’in osakkeenomistajana käsittelemme henkilötietojasi osakkeenomistukseesi liittyen. Pidämme 

hallussamme henkilötietoja rekisteröidyistä osakkeenomistajista, edunsaajista, laillisista edustajista, 

aikaisemmista osakkenomistajista, joilla on lunastamatta jääneitä varoja, ja epäselvistä osakkenomistajista.  

Perusteet tälle toiminnallemme on esitetty seuraavassa.  

 

Yhtiön sihteeristö  

Mitä käsittelytoimintoja suoritatte, joissa on mukana henkilötietoni?  

Me hallitsemme ja hallinnoimme yhtiössä olevia osuuksiasi ja ylläpidämme niihin tarvittavia yleisiä tietueita. 

Tämä käsittää hallinnolliset toimenpiteet, joita suoritamme koskien hallintovaatimuksia, kuten esimerkiksi:  

 Lakisääteisten resistereiden ylläpitäminen  

 Noudattamisen hallinnointi rekisteröintien ja hallituksen virastojen kanssa  

 Lakisääteisten raportointivaatimusten noudattaminen  
 

Mitä henkilötietojen kategorioita on sisällytetty näihin käsittelytoimintoihin?  

Käsittelemme henkilötietojasi ja yhteystietojasi sekä muita tietoja, joita voidaan tarvita tietyillä lainkäyttöalueilla.  

 

Mikä on syy näitä käsittelytoimintoja varten?  
Käytämme henkilötietojasi suhteemme hallitsemiseksi kanssasi ja osakeomistajuutesi hallinnoimiseksi. 

 

Mitkä ovat lailliset perusteet, joiden pohjalta suoritatte näitä?  

Tämä käsittely on välttämätöntä laillisissa velvoitteissa, joiden alainen yhtiö on. Tämä käsittely on myös 

välttämätöntä niitä laillisia intressejä varten, joita yhtiö tavoittelee.  

 

Mitä ovat edellä mainittuja ‘laillisia intressejä’?  

Yhtiö katsoo, että sillä on laillinen intressi sen liiketoiminnan harjoittamiseksi ja sen osakkeenomistajien tietojen 

hallinnoimiseksi. Tämä sisältää lakisääteisten vaatimusten noudattamisen ja velvoitteiden noudattamisen 

ulkomailla olevia  rekisteröintejä ja hallituksen virastoja varten.  

 

Kenen kanssa jaatte nämä tiedot?  

Henkilötiedot jaetaan yhtiönsisäisesti Bodycote’issa ylimmällä tasolla. Lisäksi, jotkut henkilötiedoista jaetaan 

yhtiön ulkopuolisesti yhtiön rekisteröintien kanssa (kuten Company House Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja 

laillisten neuvonantajien sekä tilintarkastajien kanssa. Yhtiön sihteeristön toimittajat, notaarit ja kuten on asetettu 

tässä ilmoituksessa.  
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Osakerekisterit  

Mitä käsittelytoimintoja suoritatte henkilötietojeni sisällyttämiseksi?  

Me hallitsemme ja hallinnoimme Bodycote’s osakerekisteriä ja ylimääräisiä osakerekistereitä.  

 

Mitä henkilötietojen kategorioita on sisällytetty näihin käsittelytoimintoihin?  

Käsittelemme henkilöllisyystietojasi ja yhteystietojasi sekä osaketietoja.  

 

Mikä on syy näitä käsittelytoimintoja varten?  

Käytämme henkilötietojasi suhteemme hallinnoimiseksi kanssasi ja osakkeenomistajuutesi hallitsemiseksi. 

Teemme sen osakerekisterin hallitsemiseksi tehokkaasti ja varmistamaan,, että osakkeenomistajat saavat 

etunsa ja oikeutensa, joihin he ovat laillisesti oikeutettuja.  

Lisäksi käytämme näitä tietoja teidusteluihin vastaamiseksi koskien osakkeenomistajuutta ja/tai lunastamatta 

jätettyjä vaateita. Tämän lisäksi analysoimme osakerekisteriä raportointia ja muita tarkoituksia varten, mukaan 

lukien osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestämiseen.  

 

Mitä ovat lailliset perusteet, joiden pohjalta suoritatte näitä?  

Käsittely on välttämätöntä niiden oikeutettujen valvoitteiden noudattamiseksi, joiden alainen yhtiö on. Tämä 

käsittely on myös välttämätöntä yhtiön tavoittelemien oikeutettujen intressien tavoittelemiseksi.  

 

Mitä ovat edellä kuvattuja  ‘oikeutettuja intressejä’?  

Yhtiö katsoo, että sillä on oikeutettu intressi sen liiketoiminnan harjoittamiseen ja sen osakkeenomistajien 

tietojen hallinnoimiseksi. Tämä käsittää lakisääteisten vaatimusten ja velvoitteiden noudattamisen ulkomailla 

sijaitsevia rekisteröintejä ja hallituksen virastoja varten.  

 

Mikäli ette saaneet henkilötietoja minulta, kuinka keräätte näitä tietoja?  

Saatamme saada henkilötietoja osakkeenomistajilta/pörssivälittäjiltä, agentiltasi tai edustajaltasi, 

osakkenomistajilta, osakesuunnittelun ylläpitäjiltä/edunvalvojilta ja yhtiöiltä (tai niiden rekisterinpitäjiltä), jotka 

ovat yritysostojen/fuusioden alaisia ja muilta lähteiltä, kuten on asetettu tässä ilmoituksessa.  

Lisäksi saatamme myös kerätä tiettyjä henkilötietoja julkisesti saatavana olevista lähteistä.  

 

Keiden kanssa jaatte näitä henkilötietoja?  

Henkilötietojasi jaetaan yhtiönsisäisesti, kuten on asetettu tässä ilmoituksessa.  

Lisäksi joitakin tietojasi jaetaan yhtiön ulkopuolella osakerekisterin ylläpitäjän Equinitin kanssa (ks. 

https//privacy.equiniti.com yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi Equinitin omasta tietosuojalausunnosta koskien 

hallussa olevia tietoja), yhtiörekisterien kanssa (kuten Company House Yhdisrtyneessä kuningaskunnassa) 

sekä analyytikkojen, lakiasiainneuvonantajien, tilitarkastajien, yhtiön sihteristön toimittajien, notaarien, 

varojenjäljitysyhtiöiden, painanta- ja postituslaitoksen kanssa ja muulla tämän ilmoituksen asettamalla tavalla.  

 

LISÄSELITYS SUORAMARKKINOINNISTA JA PROFILOINNISTA  

Tässä osassa saat lisätietoja seuraavista:  

 kuinka käytämme henkilötietojasi pitääksemme sinut ajan tasolla koskien tuotteitamme ja palvelujamme  

 kuinka voit hallinnoida markkinointimieltymyksiäsi  

 milloin ja kuinka suoritamme profiloinnin ja analyysejä 
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Kuinka käytämme henkilötietoja pitääksemme sinut ajan tasolla koskien palvelujamme  

Tavalla, jolla saatamme käyttää henkilötietojasi pitääksemme sinut ajan tasolla koskien Bodycote’in palveluja, 

joiden uskomme kiinnostavan sinua. Saatamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, postitse tai puhelimitse tai 

muiden viestintäkanavien kautta, joiden uskomme olevan avuksi sinulle. Kaikissa tapauksissa kunnioitamme 

mielitymyksiäsi siitä, kuinka haluaisit meidän hallinnoivan markkinointitoimintoja kanssasi.  

 

Kuinka voimme hallinnoida markkinointimieltymyksiäsi  

Tietosuojaoikeuksiesi suojelemiseksi ja varmistamaan, että sinä voit ohjata, kuinka hallinnoimme markkinointia 

kanssasi:  

 ryhdymme toimenpiteisiin rajoittamaan suoramarkkinoinnin kohtuulliselle ja suhteelliselle tasolle ja 
 lähetämme sinulle vain viestintöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua tai olevan mielekkäitä sinulle.  

 Voit pyytää meitä pysäyttämään suoramarkkinoinnin milloin tahansa  

 Voit muttaa tapaa, jolla selaimesi hallinnoi evästeitä, joita saatetaan käyttää verkkomainonnan 
 toimittamiseen.  
 

Milloin ja kuinka suoritamme profilointia ja analyysejä  

www.bodycote.com käyttää Google Analytics -toimintoa, mikä on Google Inc-yhtiön toimttama palvelu. Google 

Analytics käyttää evästeitä auttamaan verkko-operaattoreita analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät 

verkkosivustoa. Evästeiden luomat tiedot verkkosivustonn käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) välitetään 

Google’ille, ja Google tallentaa sen  palvelimille USA:ssa. Google käyttää näitä tietoja tarkoituksena arvioida 

verkkosivuston käyttöäsi, raporttien kokoamiseksi verkkotoiminnosta verkkosivuston ylläpitäjiä varten ja 

toimittamaan muita verkkosivustotoimintaa ja internetin käyttöä koskevia palveluja. Google saattaa myös siirtää 

näitä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä vaatiessa tai kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja 

Google’in puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Google’in hallussa oleviin tietoihin. Voit 

vetäytyä pois toiminnosta milloin tahansa estämällä Google Analytics-evästeen selaimessasi.  

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN GLOBAALISTI  

Tästä osasta löydät  lisätietoja seuraavista:  

 kuinka toimimme globaalina liikeyrityksenä ja siirrämme tietoja kansainvälisesti  

 järjestelymme, joita meillä on henkilötietojesi suojelemiseksi, jos siirrämme niitä ulkomaille  

Bodycote toimii globaalilla pohjalla. Vastaavasti henkilötietojasi saatetaan siirtää ja tallentaa EU:n ulkopuolisiin 

maihin, mukaan lukien Pohjois-Amerikka ja Aasia, jotka ovat eritasoisen tietosuojauksen alaisia. Bodycote 

ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistamaan, että henkilötietojen siirrot ovat sovellettavan lain mukaisia 

ja hallinnoituina huolellisesti oikeuksiesi ja intressiesi suojelemiseksi, ja siirrot rajoitetaan maihin, jotka 

tunnistetaan laillisen suojauksen riittävän tason toimittajina tai kun voimme luottaa siihen, että vaihtooehtoinen 

järjestely on olemassa tietosuojaoikeuksiesi suojelemiseksi. Näin ollen:  

 varmistamme, että siirrot Bodycote’in puitteissa ovat sopimuksen kattamia (ryhmänsisäinen sopimus), joka 
 sopimuspohjaisesti  velvoittaa kunkin jäsenen varmistamaan, että henkilötiedoilla on riittävä ja jatkuva  
 suojauskate, kun niitä siirretään Bodycote’in puitteissa  

 kun siirrämme henkilötietojasi Bodycote’in ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille, jotka auttavat 
 palvelujemme toimittamisessa, hankimme heiltä sopimuspohjaisen sitoutumisen henkilötietojesi 
 suojelemiseksi. Jotkut näistä vakuuksista ovat hyvin tunnistettuja sertifiointiohjelmia, kuten EU - US  Privacy 
 Shield -suojaus EU:n puitteista USA:han siirrettyjen henkilötietojen suojelemiseksi.  

 Kun saamme pyyntöjä tietojen saamiseksi lainvalvonta- tai sääntelyviranomaisilta, vahvistamme nämä 
 pyynnöt ennen henkilötietojen antamista 

Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä meihin lisätietojen saamiseksi asettamistamme turvatoimista (mukaan lukien 
kopio asianmukaisista  sopimuspohjaisista sitoumuksista) varmistamaan henkilötietojesi suojaus, kun niitä 
siirretään yllä mainitulla tavalla.   
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KUINKA SUOJELEMME JA TALLENNAMME TIETOJASI  

Turvallisuus  

Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asianmukaisten teknisten ja organisatoristen turvatoimien, käytänteiden ja 

toimintaohjelmien toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, jotka on suunniteltu vähentämään vahingossa tapahtuvan 

hävittämisen tai menetyksen riskiä tai valtuuttamatonta paljastusta tai pääsyä kyseisiin tietoihin, mikä on 

asianmukaista koskien kysymyksessä olevien tietojen luonnetta. Toimet, joihin ryhdymme, ovat mm. 

vaitiolovaatimusten asettaminen koskien henkilöstömme jäseniä ja palvelujentoimittajia sekä henkilötietojen 

hävittäminen tai pysyvästi anonymisoiminen, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin niitä kerättiin. 

Koska tietojen turvallisuus riippuu osittain meidän kanssamme viestittäessäsi käyttämäsi tietokoneen 

turvallisuudesta ja käyttämästäsi turvallisuudesta käyttäjätunnistusten ja salasanojen suojaamiseksi, ryhdy 

asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden tietojen suojelemiseksi.  

 

Henkilötietojesi tallentaminen  

Tallennamme henkilötietosi niin kauan kuin se on kohtuullisesti katsoen tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin 

niitä kerättiin, kuten on selitetty tässä ilmoituksessa. Tietyissä olosuhteissa saatamme tallentaa henkilötietojasi 

pitemmiksi ajanjaksoiksi, esimerkiksi kun meitä vaaditaan siihen laillisten, säännösten, verotuksen tai tilinpidon 

vaatimusten mukaisesti.  

Joissakin olosuhteissa saatamme tallentaa henkilötietosi pitemmiksi ajanjaksoiksi niin että meillä on tarkka 

tietue toiminnoistasi kanssamme mahdollisten valitusten tai haasteiden varalta tai jos uskomme kohtuullisesti 

katsoen, että on olemassa mahdollisuus oikeudenkäyntiin koskien henkilötietojasi tai toimintojasi.  

 

TARJOLLA OLEVAT LAILLISET OIKEUDET YKSITYISYYTESI HALLINNASSA AVUSTAMISEKSI  

Tiettyjen poikkeuksien alaisina ja joissakin tapauksissa riippuen suorittamastamme käsittelytoiminnosta sinulla 

on tiettyjä oikeuksia koskien henkilötietojasi, kuten on asetettu seuraavassa.  

Saatamme pyytää sinulta lisätietoja koskien henkilöllisyyttäsi ja turvatarkoituksia varten ennen kuin  annamme 

pyydetyt henkilötiedot sinulle. Pidätämme oikeuden veloittaa maksun lain salliessa sen, esimerkiksi jos pyyntösi 

on selvästi perusteeton tai liiallinen.  

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä. Laillisten ja muiden sallittavien seikkojen mukaisesti 

ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimiin vastataksemme pyyntöösi pikaisesti tai informoidaksemme sinua, jos 

tarvitsemme lisätietoja pystyäksemme täyttämään pyyntösi.  

Emme ehkä aina pysty vastaamaan täysin pyyntöösi, esimerkiksi jos se vaikuttaisi vaitiolovelvolllisuuteen, mikä 

meillä on muita kohtaan tai jos jos olemme oikeutettuja laillisesti käsittelemään pyyntöä eri tavalla.  

 

Oikeus päästä henkilötietoihin  

Sinulla on oikeus pyytää, että toimitamme sinulle kopion henkilötiedoistasi, jotka ovat hallussamme ja sinulla on 

oikeus pysyä informoituna seuraavista: (a) henkilötietojesi lähde; (b) tarkoitukset, laillinen peruste ja 

käsittelynmenetelmät; (c) rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja (d) yhteisöt tai yhteisökategoriat, joille henkilötietosi 

saatetaan siirtää.  

 

Oikeus tietojen oikaisuun tai poispyyhkimiseen  

Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme epätarkkoja henkilötietoja. Saatamme pyrkiä vahvistamaan 

henkilötietojen tarkkuden ennen niiden oikaisua.  

Voit myös pyytää, että poistamme henkilötietosi rajoitetuissa olosuhteissa, kun:  

 niitä ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joihin niitä kerättiin  

 olet peruuttanut suostumuksesi (kun tietojen käsittely pohjautui suostumukseen)  

 seurauksena onnistuneesta oikeudesta vastustaa (ks. oikeutta vastustaa)  

 kun niitä on käsitelty laittomasti  

 laillisen velvoitteen noudattaminen, jonka alainen Bodycote on.  
 

Meitä ei vaadita noudattamaan pyyntöäsi henkilötietojen poistamiseksi, jos henkilötietojesi käsittely on 

välttämätöntä:  

 laillisen velvoitteen noudattamiseksi 

 laillisten vaateiden laatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi  
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Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä  

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mutta vain kun:  

 niiden tarkkuus on kiistanalainen antamaan meille mahdollisuus tarkistaa ne  

 käsittely on laitonta  

 niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin, mutta tarvitsemme niitä edelleen laillisten 
 vaateiden laatimiseen, käyttämiseen ja puolustamiseen  

 olet käyttänyt oikeuttasi vastalauseesi esittämiseen ja pakottavien syiden vahvistus on vireillä  
 

Voimme jatkaa henkilötietojesi käyttämistä rajoituspyynnön jälkeen seuraavasti:  

 meillä on suostumuksesi  

 laillisten vaateiden laatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi  

 toisen luonnollisen tai laillisen henkilön puolustamiseksi 

 

Oikeus henkilötietojesi siirtämiseen 

Voit pyytää meitä antamaan henkilötietosi sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneluettavassa  

muodossa tai voit pyytää saada ne siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle, mutta kussakin tapauksessa vain kun:  

 käsittely pohjautuu suostumukseesi tai sopimuksen tekemiseen kanssasi  

 käsittely suoritetaan automaattisin keinoin   
 

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä  

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jossa on oikeutetut intressit sen laillisena pohjana, jos uskot, että 

perusoikeutesi ja vapautesi ylittävät oikeutetut intressimme. Jos esität vastalauseesi, meillä on mahdollisuus 

osoittaa, että meillä on pakottavia oikeutettuja intressejä, jotka ylittävät oikeutesi ja vapautesi.  

 

Oikeus vastustaa, kuinka käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin 

Voit pyytää meitä muuttamaan tapaa, jolla otamme yhteyttä sinuun markkinointitarkoituksia varten. Voit pyytää, 

että emme siirrä henkilötietojasi yritykseen kuulumattomille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin tai 

mihinkään muihin tarkoituksiin.  

 

Oikeus pyytää kopio henkilökohtaisten henkilötietojesi suojakeinoista, joita käytetään siirtoihin 
oikeudenkäyttöalueesi ulkopuolelle 

Voit pyytää kopiota henkilötietojesi suojakeinoista, joiden alaisena henkilötietosi siirretään Euroopan 
Unionin ulkopuolelle. Voimme muuttaa tiedonsiirtojärjestelyjä kaupallisten ehtojen suojelemiseksi  

 

Oikeus esittää valitus paikalliselle valvontaviranomaisellesi 

Sinulla on oikeus esittää valitus paikalliselle valvontaviranomaisellesi, jos olet huolestunut siitä, kuinka 

käsittelemme henkilötietojasi. Pyydämme sinua yrittämään ratkaisemaan kaikki ongelmat ensin kanssamme, 

vaikka sinulla on oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseesi milloin tahansa.  
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OTA YHTEYTTÄ MEIHIN  

Ensisijainen kontakti koskien kaikkia tietosuojailmoitusta koskevia seikkoja on ryhmän tietosuojavastaava 

(Group Data Protection Officer). Tietosuojavastaavaan voidaan ottaa yhteyttä seuraavin tavoin:  

 gdpo@bodycote.com  

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire 
 SK10 2XF, Verenigd Koninkrijk  
 

Jos sinulla on esitettävänä kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia koskien tämän ilmoituksen 

noudattamistamme ja tietosuojalakeja tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan ensin 

yhteyttä tietosuojavastaavaan tai meihin. Tutkimme ja pyrimme ratkaisemaan valitukset ja kiistat sekä 

ryhdymme kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin noudattaaksemme toivomustasi oikeuksiesi käyttöön niin 

pian kuin mahdollista millään tavalla sen aikajakson puitteissa, mikä annetaan tietosuojalaeissa.  

Sinulla on oikeus esittää valitus paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle (tarkoittaen asuinpaikkaasi, 
työpaikkaasi tai väitetyn rikoksen paikkaa milloin tahansa).  Pyydämme, että pyrit ratkaisemaan kaikki ongelmat 
kanssamme ennen yhteyden ottamista paikalliseen valvontaviranomaiseesi. 


