OILON TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyyssuoja
Oilon huolehtii tietosuojasi säilymisestä verkossa

Tavoitteenamme on luoda helppokäyttöinen verkkoympäristö, joka ottaa joka tilanteessa huomioon
asiakkaidemme oikeudet ja odotukset.
Yksityisyyden suojassa kuvataan, kuinka Oilon-Yhtiöt (jäljempänä ”Oilon”) kerää, käsittelee sekä käyttää
tietoja, jotka annat meille verkkosivujamme käyttäessäsi, ja kuinka se suojaa niitä yksityissuojalain mukaan.

Sopimussuhteet kumppanien / kolmansien osapuolten kesken

Verkkosivuillamme olemme joissakin kohdin (esim. kirjautuminen) yhteistyössä eri palvelujentarjoajien
kanssa.
Käyttämällä palveluntarjoajan palveluja verkkosivun käyttäjät solmivat kyseisen palveluntarjoajan kanssa
sopimussuhteen, jota koskevat palveluntarjoajan vastaavat sopimusehdot. Kumppanuusyritysten sivuillaan
tarjoamia palveluja koskeva oikeudellinen ja sisällöllinen vastuu on kokonaan niillä Oilonin kyseisillä
kumppanuusyrityksillä, joiden sivuilla kotisivumme kautta vieraillaan.
Käytettäessä palveluntarjoajan palveluja muodostuu ainoastaan kyseisen kumppanuusyrityksen ja käyttäjän
välille tätä sopimussuhdetta koskevien ehtojen mukainen sopimussuhde.

Vastuu

Muista kuin hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamisesta aiheutuvista vahingoista Oilon vastaa
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne johtuvat Oilonin tahallisesta toiminnasta tai törkeästä
huolimattomuudesta tai jonkin olennaisen sopimusvelvoitteen tuottamuksellisesta rikkomisesta. Muunlaista
vahingonkorvausvastuuta ei ole. Edellinen ei koske tuotevastuulain määräyksiä ja muita velvoittavia
lakisääteisiä määräyksiä. Mikäli olennaisen sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu huolimattomuudesta,
Oilonin vastuu rajoittuu sellaisiin laadultaan ja laajuudeltaan tyypillisiin vahinkoihin, jotka sopimuksen
solmimisajankohtana olivat järjenmukaisesti ennakoitavissa.
Oilon on vastuussa kumppanuusyritystensä toiminnasta vain siltä osin kuin se koskee niiden toimintaa yhtiön
välillisinä edustajina eikä takaa linkkien kautta tarjottavien palvelujen saatavuutta tai häiriöttömyyttä. Oilon ei
tässä tapauksessa myöskään vastaa siitä, että kumppanuusyritysten tarjoamat palvelut vastaavat
lakisääteisiä määräyksiä.

Tekijänoikeus
Verkkosivujen www.oilon.com sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tietojen kopiointia, erityisesti Oilonin
tekstien, tekstinosien tai kuvamateriaalin käyttöä varten tarvitaan Oilonilta ennalta hankittu lupa.

Sovellettava laki

Kaikkiin tietoihin, niiden käyttöön ja Oilonin verkkosivuille kirjautumiseen sekä kaikkeen Oilonin
verkkosivuihin liittyvään toimintaan, suvaitsemiseen tai tekemättä jättämiseen sovelletaan yksinomaan
Suomen lakia. Oikeuspaikka on Lahden käräjäoikeus.
Henkilökohtaisten tietojen kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen turvallisuus on
yrityksellemme vakavasti otettava ja tärkeä asia. Tästä syystä noudatamme verkkotoiminnoissamme
asianmukaisia tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevia lakeja. Seuraavassa kerromme, mitä tietoja
keräämme ja kuinka käsittelemme niitä.

Henkilökohtaiset tiedot / käyttötavat
Oilonin periaatteisiin kuuluu, että henkilökohtaisten tietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää.
Sinä päätät, haluatko antaa tiedot esimerkiksi rekisteröitymisen, kyselyn tai vastaavan yhteydessä. Antamasi
tiedot ovat merkittäviä kyselysi kannalta, mutta niiden antaminen on vapaaehtoista.
Tiettyjä liiketoimia (esim. pakettien lähetystä) varten on välttämätöntä antaa henkilökohtaisia tietoja
kolmansille osapuolille (esim. postille).

Emme myy henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille tai markkinoi niitä muualla!

Yrityksessämme kaikkia meille annettuja henkilökohtaisia tietoja koskee yksityisyyssuoja, jota Oilon
täydentää muilla voimassaolevilla lakipykälillä.
Tallennamme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen
täyttääksemme välillämme voimassa olevat sopimukselliset ja lainmukaiset velvoitteet. Mikäli tämän lisäksi
haluamme käyttää tietojasi esimerkiksi kertoaksemme ajankohtaisista tarjouksistamme, pyydämme siihen
erikseen luvan. Luvan voit perua milloin tahansa vapaamuotoisesti. Voit lähettää luvan peruutuksen esim.
verkkokaupan kautta tai yhteystietojen kautta.
Siinä tapauksessa lopetamme välittömästi aikaisemmin antamasi luvan mukaisen tietojesi käytön.
Pyydämme ottamaan huomioon, että luvan perumisen käsittely saattaa toisinaan kestää useamman
arkityöpäivän peruutuksen saapumisesta lukien.

Tietojen vaihto
Edellä kuvattujen käyttötapojen lisäksi Oilon ilmoittaa tietosi Oilonin kolmansille osapuolille, jotka ovat
osallisina tilauksesi käsittelyssä tai toimeksiannoissa. Jos esimerkiksi olet tehnyt tilauksesi verkkokaupan
kautta, annamme tilaustietosi kumppanuusyrityksillemme, jotka käsittelevät tilauksesi ja toimittavat tuotteet
sinulle. Tiedot annetaan eteenpäin ainoastaan siinä tapauksessa, että niitä tarvitaan toimeksiannon
toteuttamiseen, toimitukseen tai kyselyn käsittelyyn. Annamme henkilökohtaisia tietoja kolmansille Oilonin
osapuolille myös siinä tapauksessa, että laki velvoittaa meidät siihen.
Emme myy käyttäjätunnuksia tai sähköpostiosoitteita muille yrityksille, jotka lähettävät sinulle pyytämättä
mainoksia tai postia.
Kolmansien osapuolten mainokset tai muille verkkosivuille johtavat linkit, jotka näkyvät verkkosivuillamme,
keräävät mahdollisesti käyttäjätietoja, jos napsautat niitä tai seuraat muutoin niiden ohjeita. Emme valvo

tietoja, jotka kerätään kolmansien osapuolten ilmoitusten tai verkkosivujen kautta vapaaehtoisesti tai vasten
tahtoa. Suosittelemme lukemaan kyseisten verkkosivujen yksityisyyden suojassa ("Privacy Policies") annetut
tiedot, jos sinulla on epäselvyyttä tietojesi keräämisestä ja käytöstä.

Verkkosivuillamme Oilonin automaattisesti kerättävät tiedot / käyttötiedot
Toivotamme jokaisen tervetulleeksi veloituksetta vierailemaan sivuillamme, käyttämään niitä ja tutkimaan
sivuilla tarjolla olevia tuotteita. Kun vierailet verkkosivuillamme, kirjaamme IP-osoitteesi (s.o. tietokoneesi
Internet-osoitteen, emme sähköpostiosoitettasi) ja muut yleiset käyttötiedot arvioidaksemme, missä
sivustomme osissa vierailet ja kuinka pitkään.
Tiedot yhdistetään kaikkien verkkosivuillamme vierailevien käyttötietoihin vierailijoiden määrän,
keskimääräisen vierailuajan, vierailun kohteena olevien yksittäisten sivujen jne. määrittämiseksi.
Keräämämme tiedot kootaan yhteen ja niitä käytetään vain yrityksen sisäisiin tarkoituksiin.
Käytämme koottuja tietoja tuotteidemme ja palvelujemme arvioinnissa mukaan lukien uutuudet, joita
asetamme tarjolle verkkosivujemme kautta, sekä mitataksemme sivustomme käyttöä ja ylipäänsä
parantaaksemme sen sisältöä.

Yhteydenpito sähköpostitse
Käytämme sähköpostia palvelujemme yhteydessä tai antaessamme tuotteitamme tai palvelujamme koskevia
tietoja. Tällaisissa tilanteissa säilytämme tiedon sähköpostiosoitteestasi.

Turvallisuus
Oilon huolehtii varotoimista pystyäkseen takaamaan henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden. Tietosi
suojataan huolellisesti katoamiselta, tuhoutumiselta, väärentämiseltä, manipuloinnilta ja luvattomalta käytöltä
tai luvattomalta paljastamiselta sekä eteenpäin luovuttamiselta.
Oilon suojaa keräämänsä asiakastiedot tallentamalla ne salasanalla ja ns. palomuureilla ("Firewalls")
suojatuille palvelimille, jotka käyttävät salaustekniikoita luvatonta käyttöä vastaan.
Oilon pyrkii kaikin mahdollisin tavoin ja nykyisten teknisten mahdollisuuksien mukaisesti tarjoamaan sinulle
turvallisen ympäristön sopimuksen solmimiseen, mutta se ei voi sataprosenttisesti taata tietojesi
turvallisuutta.
Kehotamme sinua suojaamaan henkilökohtaiset tietosi käytössä olevin tavoin Internetissä vieraillessasi.
Suosittelemme vähintään muuttamaan salasanoja säännöllisin väliajoin, valitsemaan kirjainten ja
numeroiden yhdistelmiä ja varmistamaan, että käytössä on turvallinen selain Internetissä liikuttaessa.

Yksityisyyden suoja, käyttöehdot ja myyntiehdot
Yksityisyyden suoja on voimassa yhdessä käyttö- ja myyntiehtojemme kanssa. Yhdessä nämä ehdot
säätelevät verkkosivujemme käyttöä. Kehotamme kaikkia verkkosivujemme käyttäjiä tutustumaan näihin
ehtoihin.

Yksityisyyden suojan päivitys
Oilon saattaa aika ajoin päivittää yksityisyyden suojaa. Muutokset näkyvät verkkosivulla. Mikäli sinulla on
jotakin huomautettavaa tai kysyttävää yksityisyyden suojasta tai muista näitä verkkosivuja koskevista
määräyksistä, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti.

Yksityisyyden suojan voimassaolo
Yksityisyyden suoja koskee kaikkia tarjoamiamme Internet-suorapalveluja, jotka ovat käytössäsi osoitteessa
www.oilon.com.
Se ei enää ole voimassa, kun poistut Internet-portaalistamme (Internet-suorapalvelut) jonkin linkin (linkkien)
kautta ja siirryt Internet-sivulle, johon meillä ei ole vaikutusta (katso yksityisyyden suojan linkkejä koskevat
tiedot).
Näiden verkkosivujen käyttö tapahtuu yksityisyyden suojaa koskevien ehtojen mukaisesti. Mikäli et hyväksy
niitä, pyydämme, ettet enää käytä sivujamme. Pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää yksityisyyden
suojaa tai milloin tahansa poistaa osia siitä.

Muutokset näkyvät verkkosivuilla
Seuraa tähän liittyen säännöllisesti sivujamme.
Jos sinulla on tietosuojaamme tai henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä koskevaa kysyttävää,
kommentoitavaa, huomautettavaa tai haluat lisätietoja, voit kääntyä tietosuojavaltuutettumme puoleen
kirjeitse. Tavoitat hänet seuraavasta osoitteesta:
Metsä - Pietilänkatu 1
PL 5
15801
Lahti
Oilon – Yhtiöiden verkkopalveluita hoitaa konsernin 100% tytäryhtiö Oilon Oy.

