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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 
Olemme iloisia siitä, että olet osoittanut kiinnostusta yritykseemme. Tietosuoja on erityisen tärkeä asia 
Kansainvälisen arkistotutkimuksen keskuksen (edempänä ICARUS) johdolle. ICARUKSEN internetsivujen 
käyttö on mahdollista ilman mitään henkilötietojen käsittelyä. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää 
erityisiä yrityspalveluita verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen. Jos 
henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole lakisääteistä perustaa, hankimme käsittelylle 
rekisteröidyn suostumuksen. 

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyn 
on aina oltava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (edempänä GDPR) ja maakohtaisen tietosuojan mukainen. 
Tämän tietosuojailmoituksen avulla ICARUS haluaa informoida suurta yleisöä niiden henkilötietojen 
luonteesta, joita keräämme, käytämme ja käsittelemme. Lisäksi rekisteröidyille ilmoitetaan tämän 
tietosuojailmoituksen avulla niistä oikeuksista, joita heillä on. 

Rekisterinpitäjänä ICARUS on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen 
tämän verkkosivuston kautta käsiteltyjen henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internetissä 
tapahtuvissa tiedonsiirroissa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturvapuutteita, joten ehdotonta suojausta 
ei välttämättä voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröidy voi vapaasti siirtää henkilötietoja meille 
vaihtoehtoisin keinoin, esim. puhelimella. 

1 Määritelmät 
Kansainvälisen arkistotutkimuskeskuksen tietosuojailmoitus perustuu termeihin, joita Euroopan lainsäätäjä 
on käyttänyt GDPR:n hyväksymisessä. Tietosuojalausuntomme tulisi olla luettavissa ja ymmärrettävissä 
suurelle yleisölle sekä asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin 
selittää käytetyn terminologian. 

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä muun muassa seuraavia termejä: 

1.a. henkilötiedot 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa tunnistetusta tai tunnistettavasta luonnollisesta 
henkilöstä (”rekisteröity”). Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa 
suoraan tai epäsuorasti yhden tai useamman tunnisteen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitietojen, 
online-tunnisteen tai luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, henkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalinen identiteetin perusteella. 

1.b. rekisteröity 
Rekisteröity tarkoittaa jokaista tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka 
henkilötietoja käsittelee käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä. 

1.c. käsittely 
Käsittely on mikä tahansa toimenpide tai toimintojoukko, joka suoritetaan henkilötiedoille tai 
henkilötietojoukoille, myös automatisoidulla menettelyllä, kuten keräämällä, tallentamalla, organisoimalla, 
jäsentelemällä, tallentamalla, mukauttamalla tai muuttamalla, hakemalla, kuulemalla, käyttämällä, 
siirtämällä, levittämällä tai muuten asettamalla saataville, yhdenmukaistamalla tai yhdistämällä, 
rajoittamalla, poistamalla tai tuhoamalla. 
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1.d. käsittelyn rajoittaminen 
Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen osoittamista tarkoituksena rajoittaa niiden 
käsittelyä tulevaisuudessa. 

1.e. profilointi 
Profiloinnilla tarkoitetaan kaikenlaista automatisoitua henkilötietojen käsittelyä, joka koostuu 
henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnollisiin henkilöihin liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien 
arvioimiseksi, erityisesti luonnollisen henkilön työssä suoriutumista, taloudellista tilannetta, terveyttä, 
henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita, luotettavuutta, käyttäytymistä, sijaintia tai 
liikkumista. 

1.f. pseudonymisointi 
Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää omistaa tietylle 
rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että näitä lisätietoja pidetään erikseen ja että niihin 
sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan että henkilötietoja ei voida yhdistää 
tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. 

1.g. käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjä 
Käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksista ja keinoista. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritetty Euroopan unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista 
voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä. 

1.h. henkilötietojen käsittelijä 
Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka 
käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. 

1.i. vastaanottaja 
Vastaanottaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötiedot 
paljastetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Viranomaisia, jotka voivat saada 
henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, ei 
kuitenkaan pidetä vastaanottajina. Näiden viranomaisten suorittaman tietojen käsittelyn on oltava 
sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaista käsittelyn tarkoitusten mukaisesti. 

1.j. kolmas osapuoli 
Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole 
rekisteröity, rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjä ja henkilö, jolla on valtuudet käsitellä henkilötietoja 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorassa alaisuudessa. 

1.k. suostumus 
Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaasti annettu, täsmällinen, tietoinen ja yksiselitteinen ilmaus 
rekisteröidyn toiveesta, jonka hän ilmoituksella tai selkeällä myöntävällä toimenpiteellä osoittaa ja siten 
suostuu häntä koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. 
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2 Rekisterinpitäjän nimi ja osoite 
Rekisterinpitäjä yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR), muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 
sovellettavissa tietosuojalaeissa ja muissa tietosuojaan liittyvissä säännöksissä on: 

ICARUS – International Centre for Archival Research 
Spaces Central Station 
Gertrude-Fröhlich-Sandner Straße 2-4 
Tower C, Floor 8 
A – 1100 Vienna 
Austria 

Sähköposti: info@icar-us.eu 

Verkkosivusto: http://icar-us.eu 

3 Evästeet 
ICARUKSEN Internet-sivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan 
tietokonejärjestelmään internetselaimen kautta. 

Monet internetsivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät ns. evästeiden 
tunnuksen eli eväste-ID:n. Evästeen tunnus on evästeen yksilöivä tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka 
kautta internetsivut ja palvelimet voidaan osoittaa sille internetselaimelle, johon eväste on tallennettu. 
Tämän avulla vieraillut internetsivustot ja palvelimet voivat erottaa yksittäisen selaimen muista 
internetselaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietty internetselain voidaan tunnistaa yksilöllisellä 
eväste-ID:llä. 

Evästeiden avulla ICARUS voi tarjota verkkosivustonsa käyttäjille entistä käyttäjäystävällisempiä palveluita, 
jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetuksia. 

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän näkökulmasta. 
Evästeiden avulla voimme, kuten aiemmin mainittiin, tunnistaa verkkosivustojemme käyttäjät. Tämän 
tunnistuksen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivustomme käyttöä. Verkkosivun käyttäjän, joka 
käyttää evästeitä, ei tarvitse esimerkiksi syöttää kirjautumistietoja joka kerta, kun verkkosivustoa 
käytetään, koska verkkosivusto ottaa sen haltuunsa ja eväste tallennetaan käyttäjän 
tietokonejärjestelmään. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa 
evästeen avulla artikkelit, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin. 

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta internetselaimen 
asetuksista ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan 
poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Tämä on mahdollista kaikissa 
yleisimmissä internetselaimissa. Jos rekisteröidy estää evästeiden käytön internetselaimessa, kaikki 
verkkosivustomme toiminnot eivät ehkä ole kokonaisuudessaan käytettävissä. 

4 Yleisten tietojen ja datan keruu 
ICARUKSEN verkkosivusto kerää sarjan yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä ottaa 
yhteyden verkkosivuun. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättyjä tietoja 
voivat olla (1) käytetty selaintyyppi ja -versio, (2) käytetty käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta 
käyttäjä saavuttaa verkkosivustomme (ns. viittaava sivu), (4) alaverkkosivustot, (5) internetsivustoon 
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saapumisen päivämäärä ja aika, (6) Internet-yhteysosoite (IP-osoite), (7) käyttöjärjestelmän Internet-
palveluntarjoaja ja (8) kaikki muut vastaavat tiedot ja data, joita voidaan käyttää tietojärjestelmiimme 
kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä. 

Näitä yleisiä tietoja käytettäessä ICARUS ei tee johtopäätöksiä rekisteröidystä. Pikemminkin näitä tietoja 
tarvitaan (1) verkkosivustomme sisällön toimittamiseen oikein, (2) verkkosivustomme sisällön ja sen 
mainonnan optimointiin, (3) tietojärjestelmien ja verkkosivutekniikan pitkäaikaisen elinkelpoisuuden 
varmistamiseen, ja (4) lainvalvontaviranomaisille rikosoikeusprosessissa tarvittavien tietojen antamiseen 
verkkohyökkäystapauksissa. Siksi ICARUS analysoi nimettömästi kerättyjä tietoja tilastollisesti 
tarkoituksenaan parantaa yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa ja varmistaa prosessoimiemme 
henkilötietojen optimaalinen suojaustaso. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan 
erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilökohtaisista tiedoista. 

5 Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta 
ICARUKSEN verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenpidon 
organisaatioomme sekä suoran viestinnän kanssamme, sisältäen myös ns. sähköisen postin 
(sähköpostiosoite) yleisen osoitteen. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai 
yhteyslomakkeen kautta, rekisteröidyn välittämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset 
rekisteröidyn vapaaehtoisesti lähettämät henkilötiedot rekisterinpitäjälle tallennetaan yhteydenoton 
käsittelyä tai rekisteröidyn kanssa yhteydenpitoa varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille 
osapuolille. 

6 Rutiininomainen henkilötietojen poistaminen ja estäminen 
Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen 
tallennustarkoituksen saavuttamiseksi, tai siltä osin kuin Euroopan lainsäätäjä tai muut lainsäätäjät sallivat 
rekisterinpitäjän tietoja säilyttää niissä laeissa ja asetuksissa, jotka rekisterinpitäjää sitovat. 

Jos tallennustarkoitusta ei voida soveltaa tai jos Euroopan lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän 
määräämä tallennusaika loppuu, henkilötiedot estetään rutiininomaisesti tai poistetaan laillisten 
vaatimusten mukaisesti. 

7 Rekisteröidyn oikeudet 
7.a. tarkistusoikeus 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus tarkistaa rekisterinpitäjältä, 
käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä 
tarkistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijöihin. 

7.b. saantioikeus 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä  milloin 
tahansa maksutta tiedot tallennetuista henkilötiedoistaan ja kopion näistä tiedoista. Lisäksi EU:n 
direktiiveissä ja asetuksissa rekisteröidylle annetaan pääsy seuraaviin tietoihin: 

• käsittelytarkoitus; 
• kyseiset henkilötietojen luokat; 
• vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, 

erityisesti vastaanottajat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä; 
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• mahdollisuuksien mukaan suunniteltu ajanjakso, jonka henkilötiedot säilytetään, tai, jos se ei ole 
mahdollista, kyseisen ajanjakson määrittämisessä käytetyt perusteet; 

• onko olemassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai 
rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; 

• onko oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; 
• jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavissa olevat tiedot henkilötietojen lähteestä; 
• automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, johon viitataan GDPR: n 22 

artiklan 1 ja 4 kohdassa, ja ainakin niissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseessä olevasta 
logiikasta sekä käsittelyn merkityksestä ja odotettavissa olevista seurauksista tällaisesta käsittelystä 
rekisteröidylle. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai 
kansainväliseen organisaatioon. Tällaisessa tapauksessa rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja siirtoon 
liittyvistä asianmukaisista suojatoimenpiteistä. 

Jos rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän 
työntekijöihin. 

7.c. oikeus oikaisuun 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilman 
aiheetonta viivytystä oikaisu häntä koskeviin virheellisiin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on 
käsittelytarkoituksen huomioon ottaen oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettäviksi 
esimerkiksi toimittamalla täydentävä lausunto. 

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän 
työntekijöihin. 

7.d. oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä häntä 
koskevat henkilötiedot poistetuiksi ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy: 

• Henkilötiedot eivät ole enää tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai 
muuten tuotettu. 

• Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a-
alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a-alakohdan mukaisesti, ja jos muuta oikeudellista perustetta ei 
ole käsittelyä varten. 

• Rekisteröidyt vastustavat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelylle ole mitään 
pakottavia laillisia perusteita, tai rekisteröidy vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. 

• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
• Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjälle asetetun unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
• Henkilötiedot on kerätty suhteessa GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoyhteiskunnan 

palveluihin. 

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröidy haluaa pyytää ICARUKSEN tallentamien 
henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijöihin. 
ICARUKSEN työntekijän on varmistettava viipymättä, että poistopyyntöä noudatetaan välittömästi. 
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Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja hän on 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen 
poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on käytettävissä olevan tekniikan ja toteutuksen kustannukset 
huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, 
ilmoittaakseen muille rekisterinpitäjille kaikkien linkkien ja sellaisten henkilötietojen kopioiden ja toisteiden 
poistamisesta, jotka rekisteröity on pyytänyt poistamaan, sikäli kuin käsittely ei ole välttämätöntä. 
ICARUKSEN työntekijät järjestävät tarvittavat toimenpiteet yksittäisissä tapauksissa. 

7.e. oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä rajoitus 
tietojen käsittelylle, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

• Rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi 
tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden. 

• Käsittely on laitonta ja rekisteröidy vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan 
rajoittamaan niiden käyttöä. 

• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity vaatii niitä 
laillisten vaatimustensa esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi. 

• Rekisteröity on vastustanut käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan nojalla, kunnes on tarkistettu, 
ovatko rekisterinpitäjän lailliset perusteet käsittelylle korkeammat kuin rekisteröidyn perusteet 
käsittelyn rajoittamiselle. 

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja rekisteröidy haluaa pyytää ICARUKSEN tallentaman 
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän 
työntekijöihin. ICARUKSEN työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen. 

7.f. oikeus tietojen siirrettävyyteen 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada henkilötietojaan, jotka 
toimitettiin rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. 
Hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle esteettä siltä rekisterinpitäjältä, jolle 
henkilötiedot on toimitettu, kunhan käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen 
suostumukseen tai sen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaiseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automatisoidulla tavalla, kunhan käsittely ei ole 
välttämätöntä yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle annetun julkisen 
vallan käyttämiseksi. 

Lisäksi rekisteröidyn käyttäessä GDPR:n 20 artiklan 1 kohdan mukaista tietojen siirrettävyyttä koskevaa 
oikeuttaan, hänellä on oikeus henkilötietojen välittämiseen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, kun se on 
teknisesti mahdollista ja kun menettely ei vaikuta kielteisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 

Käyttääkseen oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin 
tahansa ICARUKSEN työntekijään. 

7.g. oikeus vastustamiseen 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa erityisen 
tilanteensa perusteella itseään koskevien henkilötietojen käsittely GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan alakohtien e 
tai f nojalla. Tämä pätee myös näiden säännösten mukaiseen profilointiin. 

ICARUS ei enää käsittele henkilötietoja, ellemme voi osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja 
perusteita, jotka ylittävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on välttämätöntä 
oikeudellisen vaatimuksen esittämistä, ajamista tai puolustamista varten. 

https://icar-us.eu/datenschutz/


Epävirallinen käännös virallisesta saksankieliestä versiosta. 

Jos ICARUS käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä pätee 
myös profilointiin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity kieltää ICARUSTA 
käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointitarkoitusta varten, ICARUS ei enää käsittele 
henkilötietoja näihin tarkoituksiin. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteeseensa liittyvistä syistä vastustaa häntä koskevaa 
henkilötietojen käsittelyä ICARUKSESSA tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tai tilastollisiin 
tarkoituksiin vetoamalla GDPR:n 89 artiklan 1 kohtaan, jollei käsittely ole välttämätöntä yleisen edun vuoksi 
suoritetun tehtävän suorittamiseksi. 

Kiellon esittämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä mihin tahansa ICARUKSEN työntekijään. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus tietoyhteiskunnan palvelujen kontekstissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiiviä 2002/58/EY, esittää kielto automaattisin keinoin teknisten menetelmien avulla. 

7.h. oikeus kieltää automaattinen yksilöllinen päätöksenteko, mukaan 
lukien profilointi 

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen 
päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, 
joka tuottaa häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa vastaavasti merkittävästi häneen, kunhan 
päätös (1) ei ole välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai 
toteuttamiseksi, tai (2) paitsi jos se on sallittu rekisterinpitäjää koskevan unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla ja joka myös määrittelee asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien, 
vapauksien ja laillisten etujen turvaamiseksi tai (3) jos se ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen 
suostumukseen. 

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai 
toteuttamiseksi, tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, ICARUKSEN on pantava 
täytäntöön asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen 
turvaamiseksi, ainakin oikeuden saada rekisterinpitäjältä työntekijöiden toimesta tapahtuvaa käsittelyä 
mielipiteensä ilmaisemiseksi ja päätöksen riitauttamiseksi. 

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoitua yksilöllistä päätöksentekoa koskevia oikeuksiaan, hän voi 
milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa ICARUKSEN työntekijään. 

7.i. oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa. 

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa 
yhteyttä mihin tahansa ICARUKSEN työntekijään. 

8 Tietosuojamääräykset Facebookin sovelluksesta ja käytöstä 
Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Facebookin komponentteja. Facebook on sosiaalinen 
verkosto. 

Sosiaalinen verkosto on paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle Internetissä. Se on verkkoyhteisö, joka 
yleensä antaa käyttäjien olla yhteydessä toisiinsa ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalitilassa. Sosiaalinen 
verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden esittämiselle ja kokemusten vaihtamiselle tai antaa Internet-
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yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaista tai yritystoimintaa koskevaa tietoa. Facebook antaa 
palvelunsa käyttäjille mahdollisuuden yksityisten profiilien luomiseen, valokuvien lähettämiseen ja 
verkoston luomiseen kaveripyyntöjen avulla. 

Facebookin toimintayhtiö on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
Yhdysvallat. Jos henkilö asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanti. 

Jokaisen kutsun yhteydessä yhdelle tämän internetsivuston yksittäisistä sivuista, jota ohjain käyttää ja 
johon Facebook-komponentti (Facebook-laajennukset) on integroitu, rekisteröidyn 
tietotekniikkajärjestelmän selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaavan Facebook-
komponentin näyttö Facebookista Facebook-komponentin kautta. Katsaus kaikkiin Facebook-laajennuksiin 
on saatavana osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn 
aikana Facebookille välitetään tieto siitä, millä verkkosivustomme alasivustolla tai -sivustoilla rekisteröity 
kävi. 

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut sisään Facebookiin, Facebook tunnistaa jokaisen 
rekisteröidyn kutsun verkkosivustollemme - koko internetsivuillamme olon ajan – ja sen, millä 
internetsivustomme alasivustolla tai -sivustoilla rekisteröity vieraili. Nämä tiedot kerätään Facebook-
komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity klikkaa yhtä 
verkkosivustoomme integroiduista Facebook-painikkeista, esimerkiksi Tykkää-painikkeesta tai jos 
rekisteröidy lähettää kommentin, Facebook yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen 
Facebook-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot. 

Facebook saa aina Facebook-komponentin kautta tietoja rekisteröidyn vierailusta verkkosivustollamme, 
kun rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti Facebookiin verkkosivustollamme vierailun aikana. 
Tämä tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos tällainen tietojen 
välittäminen Facebookiin ei ole rekisteröidyn kannalta toivottavaa, hän voi estää sen kirjautumalla ulos 
Facebook-tililtään ennen saapumista verkkosivuillemme. 

Facebookin julkaisema tietokäytäntö, joka on saatavana osoitteessa https://fi-
fi.facebook.com/about/privacy, tarjoaa tietoja Facebookin henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja 
käytöstä. Lisäksi ohjeessa selitetään, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden 
suojaamiseksi. Lisäksi tarjotaan erilaisia määritysvaihtoehtoja, joiden avulla voidaan välttää tiedonsiirto 
Facebookiin. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia estääkseen tiedonsiirron Facebookiin. 

9 Tietosuojamääräykset Google Analyticsin soveltamisesta ja 
käytöstä (anonymisoituna) 

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Google Analyticsin komponentit 
(anonymisointitoiminnon kanssa). Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Web-analytiikka tarkoittaa 
verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja analysointia. 
Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä verkkosivustosta, josta henkilö on tullut (ns. 
viittaussivu), millä alisivuilla käytiin tai kuinka usein ja kuinka kauan alisivua katsottiin. Web-analytiikkaa 
käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja internetmainonnan kustannus-hyötyanalyysin 
suorittamiseen. 

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat. 
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Rekisterinpitäjä käyttää Google Analyticsin kautta tapahtuvaan verkkoanalytiikkaan sovellusta “_gat. 
_anonymizeIp”. Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää rekisteröidyn internetyhteyden IP-osoitetta, ja 
sen avulla Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueen kanssa sopimuksen 
tehneestä valtiosta tehdyt sivustovierailut anonyymisoidaan. 

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää 
kerättyjä tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arviointiin ja online-raporttien toimittamiseen, 
jotka osoittavat verkkosivustojemme toimintaa, ja tarjotaksemme muita palveluja, jotka koskevat 
verkkosivustomme käyttöä meille. 

Google Analytics sijoittaa evästeen rekisteröidyn tietojärjestelmään. Evästeiden määritelmä on esitetty 
edellä. Evästeasetuksen avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Jokaisen saapumisen 
yhteydessä yhdelle tämän internetsivuston yksittäisistä sivuista, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon 
Google Analytics -komponentti on integroitu, rekisteröidyn tietojärjestelmän Internet-selain toimittaa 
tiedot automaattisesti Google Analyticsille verkkomainontaa ja palkkioiden maksamista varten Googlelle. 
Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa tietoja henkilökohtaisista tiedoista, kuten rekisteröidyn IP-
osoitteesta, joka auttaa Googlea muun muassa ymmärtämään vierailijoiden ja klikkausten alkuperää ja 
luomaan myöhemmin palkkioita. 

Evästettä käytetään tallentamaan henkilökohtaisia tietoja, kuten saapumisaika, sijainti, josta saapuminen 
tehtiin, ja rekisteröidyn vierailut verkkosivustollamme. Jokaisen vierailun jälkeen verkkosivustollemme 
tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, toimitetaan 
Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan Yhdysvaltoihin. Google voi välittää 
nämä teknisellä menettelyllä kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille. 

Rekisteröity voi, kuten edellä todettiin, estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme milloin tahansa 
muuttamalla selaimen asetuksia ja siten pysyvästi kieltämällä evästeiden asettamisen. Tällainen asetusten 
muuttaminen estäisi myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietojärjestelmään. 
Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa selaimen tai muiden 
ohjelmistojen kautta. 

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamaa tietojen keräämistä, joka 
liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, samoin kuin näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta. Tätä varten 
rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja 
asennettava se. Tämä selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptin kautta, että internetsivujen 
käyntejä koskevia tietoja ei saa siirtää Google Analyticsille. Google tulkitsee edellä mainitun selaimen 
lisäosan asentamisen tietojen siirtämisen vastustukseksi. Jos rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä 
poistetaan myöhemmin, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen 
lisäosat uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai jokin muu henkilö on 
poistanut selaimen lisäosan tai ottanut sen pois käytöstä, voi lisäosat asentaa tai aktivoida uudelleen. 

Lisätietoja ja Googlen tietosuojamääräyksiä voi hakea osoitteesta 
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ ja osoitteesta 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics selitetään tarkemmin osoitteessa 
https://www.google.com/analytics/. 
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10 SlideShare -sovelluksen käyttö ja käyttöä koskevat 
tietosuojamääräykset 

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle SlideShare-komponentit. LinkedIn SlideShare -
tiedostojen isännöintipalveluna antaa sinun vaihtaa ja arkistoida esityksiä ja muita asiakirjoja, kuten PDF-
tiedostoja, videoita ja webinaareja. Tiedostojen isännöintipalvelun avulla käyttäjät voivat ladata 
mediasisällön kaikissa suosituimmissa muodoissa, ja asiakirjat ovat joko julkisesti saatavilla tai yksityisiä. 

SlideShare -yrityksen toimintayhtiö on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain 
View, CA 94043, Yhdysvallat. Yksityisyyden suojaamiseen liittyvistä asioista Yhdysvaltojen 
ulkopuolella vastaa LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 
2, Irlanti. 

LinkedIn SlideShare tarjoaa ns. sulautettuja koodeja tallentamilleen mediasisällölle (esim. esitykset, PDF-
tiedostot, videot, valokuvat jne.). Sulautetut koodit ovat ohjelmakoodeja, jotka on upotettu internetsivuille 
ulkoisen sisällön näyttämiseksi omalla verkkosivustollaan. Sulautetut koodit mahdollistavat sisällön 
toistamisen omalla verkkosivustolla tallentamatta sitä omalle palvelimelleen, mikä mahdollisesti loukkaa 
sisällön vastaavan tekijän kopiointioikeutta. Sulautetun koodin käytön lisäetu on, että verkkosivuston 
vastaava operaattori ei käytä omaa tallennustilaa ja sen oma palvelin ei siten kuormitu. Upotettu koodi 
voidaan integroida mihin tahansa kohtaan toisella verkkosivustolla siten, että ulkoinen sisältö voidaan lisätä 
myös omaan tekstiin. LinkedIn SlideShare -sovelluksen käytön tarkoituksena on helpottaa palvelintamme ja 
välttää tekijänoikeusrikkomuksia, samalla kun käytetään kolmansien osapuolien sisältöä. 

Joka kerta otettaessa yhteyttä sivustoomme, joka on varustettu SlideShare-komponentilla (sulautettu 
koodi), tämä komponentti kehottaa käyttämääsi selainta lataamaan vastaavat upotetut tiedot SlideShare-
sovelluksesta. Tämän teknisen menettelyn aikana LinkedIn saa tiedot siitä, millä verkkosivumme alasivuilla 
rekisteröity käy. 

Jos rekisteröity on vierailleessaan sivustollamme kirjautuneena sisään SlideShare-ohjelmaan, SlideShare 
tunnistaa rekisteröidyn jokaisella verkkosivustolle tekemämme yhteydenoton yhteydessä ja koko hänen 
internetsivustollamme oleskelunsa ajan sisältäen tiedot siitä, millä alasivustoilla rekisteröity kävi. SlideShare 
kerää nämä tiedot ja liittää ne rekisteröidyn SlideShare-tilille LinkedIn:n kautta. 

LinkedIn saa SlideShare-komponentin välityksellä tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt 
verkkosivuillamme, edellyttäen että rekisteröity on kirjautunut sisään SlideShare-palveluun verkkosivustolle 
vierailun yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako henkilö upotettua mediatietoa vai ei. Jos 
rekisteröity vastustaa tällaista tietojen siirtämistä SlideShare-sovellukselle, hän voi estää sen kirjautumalla 
ulos SlideShare-tililtään ennen kuin saapuu verkkosivustollemme. 

LinkedIn käyttää myös tytäryhtiöitä, kuten Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, 
Eloqua ja Lotame. Tällaisten evästeiden asetus voidaan estää osoitteessa 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIniin sovellettavat tietosuojamääräykset ovat 
saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

11 Twitterin käyttö ja käyttöä koskevat tietosuojamääräykset 
Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle Twitter-komponentit. Twitter on monikielinen, 
julkisesti saatavissa oleva mikroblogipalvelu, jolla käyttäjät voivat julkaista ja levittää ns. lyhytsanomia eli 
twiittejä, joiden enimmäispituus on 280 merkkiä. Nämä lyhytsanomat ovat kaikkien saatavilla, myös niiden, 
jotka eivät ole kirjautuneena Twitteriin. Twiitit näkyvät myös käyttäjän ns. seuraajille. Seuraajat ovat muita 
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Twitter-käyttäjiä, jotka seuraavat käyttäjän twiittejä. Lisäksi Twitter mahdollistaa viestien osoittamisen 
laajalle yleisölle aihetunnisteiden, linkkien ja uudelleentwiittausten avulla. 

Twitterin toimintayhtiö on Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, Yhdysvallat. 

Jokaisen yksittäisestä sivukatselusta tällä verkkosivustolla, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon Twitter-
komponentti (Twitter-painike) on integroitu, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän internetselain saa 
automaattisesti kehotuksen ladata vastaavan Twitter-komponentin näkymän. Lisätietoja Twitter-
painikkeista on saatavana osoitteessa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tämän teknisen 
menettelyn aikana Twitter saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivustoilla rekisteröity on vieraillut. 
Twitter-komponentin integroinnin tarkoituksena on tämän verkkosivuston sisällön uudelleenlähettäminen, 
jotta käyttäjät voivat kasvattaa tämän verkkosivun näkyvyyttä digitaalisessa maailmassa ja lisätä 
kävijämääräämme. 

Jos rekisteröity on vieraillessaan verkkosivustollamme samanaikaisesti kirjautunut sisään Twitteriin, Twitter 
havaitsee jokaisen rekisteröidyn yhteydenoton verkkosivustollemme koko hänen verkkosivustollamme 
oleskelunsa ajan, sekä millä verkkosivustomme alasivuilla rekisteröity on vieraillut. Nämä tiedot kerätään 
Twitter-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn Twitter-tiliin. Jos rekisteröity klikkaa yhtä 
verkkosivustollemme integroiduista Twitter-painikkeista, Twitter yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn 
henkilökohtaiseen Twitter-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot. 

Twitter vastaanottaa Twitter-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on vieraillut 
verkkosivustollamme, edellyttäen että rekisteröity on kirjautunut sisään Twitteriin verkkosivustollamme 
vierailun aikana. Tämä tapahtuu riippumatta siitä napsauttaako henkilö Twitter-komponenttia vai ei. Jos 
rekisteröity ei toivo tällaista tietojen välittämistä Twitterille, hän voi estää sen kirjautumalla ulosTwitter-
tililtään ennen vierailua verkkosivuillamme. 

Twitterin sovellettaviin tietosuojamääräyksiin voi tutustua osoitteessa https://twitter.com/privacy?lang=fi. 

12 Tietosuojamääräykset YouTuben sovelluksesta ja sen käytöstä 
Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle YouTube-komponentteja. YouTube on Internet-
videoportaali, jonka avulla videoiden julkaisijat voivat saattaa videoleikkeitä muiden käyttäjien saataville 
ilmaiseksi, sisältäen ilmaisen katselun, arvostelut ja kommentit. YouTubessa voi julkaista kaikenlaisia 
videoita, joten voit löytää sieltä sekä kokonaisia elokuvia että televisiolähetyksiä, musiikkivideoita, 
trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita. 

YouTube-yhtiön operatiivinen yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
Yhdysvallat. YouTube, LLC on Google Inc.:n tytäryhtiö. Pkwy, 1600 Amphitheatre, Mountain 
View, CA 94043-1351, Yhdysvallat. 

Vierailtaessa millä tahansa tämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, joita rekisterinpitäjä ylläpitää ja 
joihon YouTube-komponentti (YouTube-video) on integroitu, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän 
internetselain lataa automaattisesti vastaavan YouTube-komponentin. Lisätietoja YouTubesta on saatavana 
osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/fi/. Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google 
saavat tiedon siitä, millä verkkosivustomme alasivuilla rekisteröity vieraili. 

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään YouTubeen, saa YouTube jokaisen YouTube-videota sisältävän alasivun 
lataamisen yhteydessä tiedon, että rekisteröity vieraili siellä. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja 
yhdistävät ne rekisteröidyn YouTube-tilille. 
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YouTube ja Google saavat tiedot YouTube-komponentin kautta siitä, että rekisteröity on vieraillut 
verkkosivustollamme, jos rekisteröidy on kirjautunut sisään YouTubeen vieraillessaan verkkosivustollemme. 
Tämä tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako henkilö YouTube-videoita vai ei. Jos tällaisten tietojen 
siirtäminen YouTubeen ja Googleen ei ole rekisteröidyn kannalta toivottavaa, toimitus voidaan estää, jos 
rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen saapumista verkkosivustollemme. 

YouTuben tietosuojamääräykset, jotka ovat saatavilla osoitteessa 
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/, tarjoavat tietoja henkilötietojen keruusta, käsittelystä ja 
käytöstä YouTubessa ja Googlessa. 

13 Käsittelyn oikeusperusta 
GDPR:n 6 artiklan 1 kohta toimii oikeusperustana käsittelytoimille, joille saamme suostumuksen tiettyyn 
käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, 
jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat tarpeen tavaran 
toimittamiseksi tai muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohtaan. Sama pätee sellaisiin prosessointitoimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä 
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palvelujamme koskevissa 
tiedusteluissa. Jos yrityksemme lakisääteinen velvoite, kuten verovelvoitteiden täyttäminen, edellyttää 
henkilötietojen käsittelyä, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. 

Joissakin harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen 
henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi, jos vierailija loukkaantuisi 
yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustiedot tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä 
lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Silloin käsittely perustuisi GDPR:n 6 artiklan 1 
kohdan d alakohtaan. 

Lopuksi, käsittely voi perustua myös GDPR:n  6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tätä oikeusperustaa 
käytetään sellaisiin käsittelytoimenpiteisiin, joita mikään edellä mainituista oikeudellisista perusteista ei 
kata, ja jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 
kannalta, paitsi jos rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen 
suojaamista, ylittävät nämä edut. Tällaiset käsittelytoimenpiteet ovat erityisen sallittuja, koska Euroopan 
lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Se katsoo, että perustellun edun voidaan olettaa täyttyvän, 
jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (johdanto-osan 47 kappale, 2 lausunto, GDPR). 

14 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut 
Jos henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, perusteltu intressimme on 
harjoittaa liiketoimintaa kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin hyväksi. 

15 Kausi, jonka ajan henkilötiedot säilytetään 
Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen perustuu lakisääteiseen säilytysaikaan. Kyseisen ajanjakson 
päätyttyä tiedot poistetaan rutiininomaisesti, mikäli niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai 
sopimuksen aloittamiseksi. 

https://icar-us.eu/datenschutz/
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/


Epävirallinen käännös virallisesta saksankieliestä versiosta. 

16 Henkilötietojen toimittaminen lakisääteisinä tai 
sopimuksellisina vaatimuksina; Sopimuksen tekemiseen 
vaadittava vaatimus; Rekisteröidyn velvollisuus antaa 
henkilötietoja; Tällaisten tietojen toimittamatta jättämisen 
mahdolliset seuraukset 

Selvennämme, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan osittain laissa (esim. verolainsäädännössä) tai 
se voi johtua myös sopimusehdoista (esim. tiedot sopimuskumppanista). 

Joskus voi olla tarpeen tehdä sopimus siitä, että rekisteröity luovuttaa meille henkilötietoja, joita 
myöhemmin käsittelemme. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun 
yrityksemme allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi 
siihen, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. 

Ennen kuin rekisteröity toimittaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä ICARUKSEN 
työntekijään. Työntekijä selvittää rekisteröidylle, onko rekisteröidyllä henkilötietojen toimittamisen 
velvollisuutta sekä vaaditaanko henkilötietojen toimittamista lain tai sopimuksen nojalla vai onko se 
edellytys sopimuksen tekemiselle. Työntekijä selvittää myös seuraukset, joita henkilökohtaisten tietojen 
toimittamatta jättämisellä on. 

17 Automaattisen päätöksenteon olemassaolo 
Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

Tämän tietosuojakäytännön on luonut Saksan tietosuojayhdistyksen tietosuojakäytäntögeneraattori, joka 
on kehitetty yhteistyössä Kölnin WILDE BEUGER SOLMECKEn tietosuojalakimiesten kanssa. 

https://icar-us.eu/datenschutz/
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