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Kährs Groupin tietosuojakäytäntö

Yksityisyydensuojasi on tärkeää Kährs Groupille, ja tässä tiedotteessa selvitämme, miten Kährs
Group kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Kerromme myös oikeuksistasi sekä siitä, miten voit
käyttää niitä.
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Kährs Groupin tietosuojakäytäntö
Henkilötietojen käsittely
Yksityisyydensuojasi on tärkeää Kährs Groupille, ja tässä tiedotteessa selvitämme, miten Kährs
Group kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Kerromme myös oikeuksistasi sekä siitä, miten voit
käyttää niitä. Mikäli sinulla on kysyttävää yksityisyyden- tai tietosuojasta, voit ottaa meihin yhteyttä
sähköpostitse osoitteeseen privacy@kahrsgroup.com.

Mitä henkilötiedot ovat?
Henkilötiedot ovat tietoja, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.
Henkilötietoja ovat sellaiset itsestään selvät tiedot kuin nimi ja henkilötunnus, mutta myös
esimerkiksi kiinteistötunnus tai puhelinnumero. Myös valokuvat katsotaan henkilötiedoiksi, jos
henkilö on niistä selvästi tunnistettavissa.

Mitä henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joita Kährs Group suorittaa
henkilötiedoille. Niitä ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, lajitteleminen ja muokkaaminen.

Miten henkilötietoja kerätään?
Kährs Group rekisteröi henkilötietojasi, kun esimerkiksi tilaat uutiskirjeemme tai luot
verkkosivuillamme käyttäjätilin verkkopalveluidemme käyttämistä varten. Henkilötietojasi voidaan
rekisteröidä myös, kun lähetät meille sähköpostia, tilaat tietomateriaalia, lähetät palautetta tai
kysymyksiä sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta tai käytät muuta verkkopalveluamme.
Voimme rekisteröidä henkilötietoja, jotka on saatu ulkoisista yhteystietojen tietokannoista
ja PR-palveluista. Voimme myös rekisteröidä henkilötietoja, jotka on saatu Kährs Groupin
yhteistyökumppaneilta, esimerkiksi jälleenmyyjiltä.
Lisäksi voimme kerätä metsänomistajien osoitetietoja, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta.
Rekisteröimme tietoja niistä henkilöistä, jotka ilmoittavat meille puutavaran myynnistä ja toimittavat
meille puutavaraa.
Sinun on hyvä varmistaa, ettet lähetä meille yksityisyydensuojan kannalta arkaluonteisia tietoja
sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta, sillä ne eivät ole turvallisia tiedonsiirtotapoja.
Tällaisia arkaluonteisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus sekä tieto etnisestä alkuperästä,
uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, terveydentilasta tai ammattiliiton jäsenyydestä. Jos
sinun on lähetettävä kyseisiä tietoja, pyydämme sinua käyttämään salattua tiedonsiirtoa, johon
liittyvää opastusta sinun on mahdollista saada ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme
osoitteeseen dpo@kahrsgroup.com.

Kuka vastaa henkilötiedoista?
Kährs Holding AB (publ) eli Kährs Group toimii henkilötietojen käsittelystä vastaavana
rekisterinpitäjänä. Me päätämme henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat.
Käytämme myös ulkoisia alihankkijoita apuna henkilötietojen käsittelyssä. Näitä tahoja kutsumme
henkilötietojen käsittelijöiksi. Aiheeseen liittyvää lisätietoa on saatavilla kohdasta ”Kenellä on pääsy
henkilötietoihisi”.
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Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
Kährs Group käsittelee sinua koskevia tietoja voidakseen tarjota sinulle palveluita sekä täyttää
sitoumuksensa sinua kohtaan. Huolehdimme yksityisyydensuojastasi henkilötietojesi käsittelyn
kaikissa vaiheissa. Alla kerromme, mitä tarkoituksia varten Kährs Group käsittelee henkilötietoja,
mitkä ovat käsittelyn oikeudelliset, tietosuojalainsäädännössä määritetyt perusteet ja kuinka pitkään
henkilötietoja säilytetään. Kährs Group ei käytä henkilötietoja profilointiin eikä automaattiseen
päätöksentekoon. Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan henkilötietojen käyttämistä
päätösten tekemiseen ilman, että kukaan ihminen vaikuttaa päätökseen. Tällöin esimerkiksi ohjelma
tekee päätöksen tietyn algoritmin perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Oikeudellinen
peruste

Liikesuhteiden hallinta tuotteiden
ja palveluiden ostamisen ja myynnin
yhteydessä siten, että täytämme
sopimusten ja lain mukaiset
sitoumuksemme.

Sopimusten
täytäntöönpano.

Tuotteista ja palveluista tiedottaminen
asiakkaille uutiskirjeiden ja
sähköpostin välityksellä.

Sopimusten
täytäntöönpano.

Tuotteista ja palveluista tiedottaminen
uutiskirjeiden ja sähköpostin
välityksellä muille sidosryhmille, joilla
ei ole sopimussuhdetta Kährs Groupin
kanssa, esimerkiksi arkkitehdeille,
suunnittelijoille ja ammattikirjoittajille.

Oikeutetut edut.

Tietoja säilytetään niin pitkään
kuin Kährs Groupin tuotteista
tiedottaminen on oikeutetun edun
mukaista. Uutiskirjeiden lähetyslistoja
tarkistetaan ja niiden tietoja poistetaan
säännöllisesti tai kun asiakas irtisanoo
uutiskirjeen tilauksen (opt-out).

Metsänomistajien tiedottaminen
Oikeutetut edut
uutiskirjeiden ja muiden lähetysten
ja sopimusten
välityksellä Kährs Groupin tarpeesta
täytäntöönpano.
ostaa puutavaraa. Yhteystiedot voidaan
hankkia osoitelistoja ostamalla.

Yhteystietoja tarkistetaan säännöllisesti
ja tietoja poistetaan 36 kuukauden
välein.

Asianmukaisen palvelun tarjoaminen,
kun meihin otetaan yhteyttä
lisätietojen saamiseksi tai näytteiden,
esitteiden tms. tilaamiseksi.

Oikeutetut edut.

Tietoja, joita käytetään asiakkaan
pyytämän palvelun toimittamiseen,
säilytetään enintään 36 kuukautta.
Sähköpostiosoitteita voidaan siirtää
uutiskirjeiden lähetyslistoille siten,
että asiakkaalla on oikeus irtisanoa
uutiskirjeen tilaus (opt-out).

Asianmukaisen palvelun tarjoaminen,
kun meihin otetaan yhteyttä
kysymyksen, palautteen tai
reklamaation vuoksi.

Sovellettavan
lainsäädännön
noudattaminen,
oikeutetut edut
ja sopimusten
täytäntöönpano.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin asia
on kesken. Reklamaatiotapauksessa
henkilötietoja voidaan säilyttää
takuuajan päättymiseen asti.

Asianmukaisen ja olennaisen palvelun
tarjoaminen liikekumppaneille/
ammattiasiakkaille, kun he käyttävät
Kährs Direct -asiakasportaalia.

Sopimusten
täytäntöönpano.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin
sopimusten täytäntöönpano tai laissa
määritetyt säilytysajat edellyttävät.

Sovellettavan
lainsäädännön
noudattaminen.

Oikeutetut edut.

Oikeutetut edut.

Säilytysaika
Tietoja säilytetään niin pitkään kuin
sopimusten täytäntöönpano tai laissa
määritetyt säilytysajat edellyttävät.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin
sopimusten täytäntöönpano edellyttää
tai niin pitkään kuin henkilötietojen
käsittely on oikeutetun edun
mukaista. Uutiskirjeiden lähetyslistoja
tarkistetaan ja niiden tietoja poistetaan
säännöllisesti tai kun asiakas irtisanoo
uutiskirjeen tilauksen (opt-out).
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Koordinoidaksemme ja seurataksemme
kaupallisten hankkeiden parissa
tekemäämme työtä voimme tallentaa
osallistujien ja sidosryhmien
yhteystietoja CRM-järjestelmiimme.

Sopimusten
täytäntöönpano ja
oikeutetut edut.

Uutiskirjeiden lähettämiseen
käytettyjä yhteystietolistoja säilytetään
niin pitkään kuin tuotteistamme
tiedottaminen on oikeutetun edun
mukaista. Uutiskirjeiden lähetyslistoja
tarkistetaan ja niiden tietoja poistetaan
säännöllisesti tai kun asiakas irtisanoo
uutiskirjeen tilauksen (opt-out).

Tietoja voidaan myös käyttää
uutiskirjeiden lähettämiseen sekä
tuotteistamme ja palveluistamme
tiedottamiseen.

Keräämme työnhakijoiden tietoja
rekrytoidaksemme työntekijöitä
liiketoimintamme eri osiin.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin
sopimusten täytäntöönpano tai laissa
määritetyt säilytysajat edellyttävät.

Oikeutetut edut.
Sovellettavan
lainsäädännön
noudattaminen.

Rekrytoinnin yhteydessä kerättäviä
henkilötietoja säilytetään
rekrytointiprosessin keston ajan ja
sen jälkeen enintään vuoden ajan
seurantatarkoituksia varten.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään vain, jos tietojen säilyttämiselle on perusteltu tarkoitus. Lisäksi olemme
velvoitettuja säilyttämään henkilötietoja tietyn ajan sen mukaan, mitä erilaisissa säännöksissä,
esimerkiksi kirjanpitolainsäädännössä, määrätään.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Henkilötietoihisi on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä
suorittamiseen. Voimme myös luovuttaa tietojasi muille Kährs Groupiin kuuluville yhtiöille,
ulkopuolisille markkinointiyrityksille, jälleenmyyjille, kuljetusyhtiöille tai muille yhteistyökumppaneille,
jos sopimusvelvollisuuksiemme täyttäminen ja toimeksiantojen suorittaminen sitä edellyttää, sekä
tarjotaksemme sitä palvelua, jota Kährs Groupilta odotetaan. Kährs Group voi myös luovuttaa
tarvittavia tietoa viranomaisille, kuten poliisille, veroviranomaiselle tai muille viranomaisille, jos
lainsäädäntö sitä edellyttää.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?
Kährs Group pyrkii aina käsittelemään henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Tietoja
voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa siirtää käsiteltäviksi ETA:n ulkopuolisiin maihin, sillä osa
toimittajistamme tai alihankkijoistamme on kansainvälisiä organisaatioita. Kährs Group ryhtyy
kaikkiin kohtuullisiin oikeudellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että
henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja riittävää suojaustasoa noudattaen sekä ETA:n sisällä että
sen ulkopuolella. Jos haluat tietää, siirretäänkö henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle tai minne tietojasi
siirretään, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme osoitteeseen dpo@kahrsgroup.com.
•

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi

Jokainen yksittäinen henkilö on omien henkilötietojensa omistaja, minkä vuoksi sinulla on
tiettyjä oikeuksia, jotka Kährs Group on velvoitettu ottamaan huomioon tietyissä tilanteissa.
Tietosuojalainsäädännön mukaan voit käyttää alla määritettyjä oikeuksia. Voit käyttää oikeuksiasi
ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@kahrsgroup.com. Käyttääksesi oikeuksiasi sinun on ensin
todistettava henkilöllisyytesi vastaamalla muutamiin henkilökuntamme esittämiin kysymyksiin.
•

Oikeus saada pääsy tietoihin

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on aina oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Kährs
Group on rekisteröinyt sinusta. Voit lähettää tällaisen pyynnön osoitteeseen privacy@kahrsgroup.
com, jolloin Kährs Group toimittaa sinulle rekisteriotteen, jossa luetellaan sinusta käsittelemämme
henkilötiedot sekä kerrotaan, miten henkilötietoja käsitellään. Rekisteriote lähetetään tavallisesti
viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
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Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen
Mikäli jokin sinusta rekisteröimämme henkilötieto on mielestäsi virheellinen tai harhaanjohtava,
voit pyytää, että tieto oikaistaan tai että sen käyttöä rajoitetaan tietyissä tapauksissa. Ota tällöin
yhteyttä osoitteeseen privacy@kahrsgroup.com ja ilmoita, mitkä tiedot ovat mielestäsi virheellisiä
ja miksi.
•

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää, että Kährs Group poistaa sinusta säilyttämänsä tiedot, jos vähintään yksi
seuraavista ehdoista täyttyy:
• tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
• tietojen käsittely perustuu suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi
• tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa ja haluat kieltää tietojesi käyttämisen
kyseiseen tarkoitukseen
• kiellät henkilötietojesi käsittelyn tapauksessa, jossa käsittely on perusteltu edun arvioinnilla
(jota oikeutetun edun käyttäminen oikeudellisena perusteena edellyttää) eikä ole olemassa
perusteltuja syitä, jotka ovat painavampia kuin sinun etusi
• henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti
• lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen edellyttää tietojen poistamista.
Sinulla ei ole kuitenkaan oikeutta saada henkilötietojasi poistetuiksi, jos Kährs Groupin esimerkiksi:
täytyy käsitellä henkilötietoja voidakseen suorittaa kanssasi solmimansa sopimuksen edellyttämiä
tehtäviä, arkistoidakseen tietoja, käyttääkseen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta
koskevaa oikeuttaan sekä täyttääkseen tietyn lakisääteisen velvollisuuden tai puolustaakseen
oikeusvaadettaan.
•

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada sinusta rekisteröidyt henkilötiedot jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus pyytää henkilötietojesi
siirtämistä toiselle organisaatiolle (jos se on teknisesti mahdollista), mikäli tietojen käsittely
perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tapahtuu automaattisesti (IT-välineillä). Lisätietoja
saat ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme osoitteeseen dpo@kahrsgroup.com.
•

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Kährs Groupin toimesta. Voit myös milloin
tahansa vastustaa suoramarkkinointia, jolloin Kährs Group lopettaa markkinoinnin. Voit myös tehdä
valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Yhteystiedot
Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on Kährs Holding AB (publ). Organisaationumero:
556534-2481. Ångbåtsbron 1, Box 154, SE-201 21, Malmö.
Jos haluat ottaa yhteyttä Kährs Groupiin koskien henkilötietojesi käsittelyä, voit lähettää meille
sähköpostia osoitteeseen privacy@kahrsgroup.com.
Tietosuojavaltuutettuumme voit ottaa yhteyttä osoitteeseen dpo@kahrsgroup.com.
Nämä tiedot ovat luettavissa myös verkko-osoitteesta www.kahrsgroup.com/en/privacy.
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