Tietosuojailmoitukset
Tietojenkäsittelyä koskevia tietoja Euroopassa toimiville ECOMAL-ryhmän valmistajille,
asiakkaille, palveluntarjoajille ja/tai urakoitsijoille sekä työnhakijoille, harjoittelijoille ja
vierailijoille
Vastuussa oleva yritys
ECOMAL Europe GmbH (jäljempänä käytetään nimitystä „ECOMAL“) vastaa kaikkien Euroopassa toimivien
ECOMAL-ryhmän yhtiöiden keskeisestä tietojenkäsittelystä. Tätä edustaa toimitusjohtaja Martin Behlke.
Vastuuhenkilö ja hänen edustajansa ovat tavoitettavissa seuraavasti:
osoite:
puh.:
faksi:
sähköposti:

Wilhelm-Schauenberg-Str.7, D - 79199 Kirchzarten
+49 (0)7661 395-0
+49 (0)7661 395-980
info@ecomal.com

Tietosuojavaltuutettu
ECOMAL on nimittänyt ulkopuoliseksi tietosuojavaltuutetuksi:
Asianajaja Marc E. Eversin
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weilerstraße 9
D – 79252Stegen
Puh.: +49 (0)761 - 3876955
sähköposti: datenschutz@datasekure.de
www.datasekure.de

Henkilötietoryhmät
ECOMAL käsittelee seuraavat valmistajien, asiakkaiden, palveluntarjoajien ja/tai urakoitsijoiden,
työnhakijoiden, harjoittelijoiden ja muiden vierailijoiden sekä edellä mainittujen mahdollisten omien
työntekijöiden (jäljempänä käytetään yksikössä nimitystä „rekisteröity“ tai monikossa „rekisteröidyt“)
henkilötiedot (jäljempänä käytetään nimitystä „henkilötiedot“ tai „tiedot“), mikäli nämä tiedot on todella myös
kerätty:
•
•
•
•
•
•
•
•

sukunimi, etunimi
yritys
puhelinnumero, faksi, sähköposti ja muut yhteystiedot
ammattinimike; toimi\tehtävä
pankkitiedot
kuvatiedot (ECOMAL-yritykseen pääsyä varten Kirchzartenissa)
videotiedot (ECOMAL-yritykseen pääsyä varten Kirchzartenissa)
muut tiedot, jotka rekisteröidyt ovat luovuttaneet sopimussuhteen tai
hakemusprosessin yhteydessä ECOMAL'in käyttöön kuten esim. syntymätiedot, ansioluettelo,
kansalaisuus, verotunnistenumero, veroluokka, eläkevakuutusnumero, uskontokunta sekä
sairauskassatiedot.

.
Käsiteltävät henkilötiedot eivät ole peräisin julkisista lähteistä. Käsiteltävät tiedot ovat suoraan peräisin
rekisteröidyiltä.
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Käsiteltävien henkilötietojen oikeusperusta
Oikeusperustana ovat seuraavat General Data Protection Regulation asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan
mukaiset lupajärjestelmät:
•
•
•
•

GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta (rekisteröidyn antama suostumus),
GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta (sopimuksen täytäntöönpano
rekisteröidyn kanssa),
GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta (ECOMAL'in lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen),
ja/tai
GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta (ECOMAL'in tai kolmannen osapuolen
oikeutettujen etujen toteuttaminen, ilman että ne haittaavat rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia).

Tietojenkäsittelyn ja tietojen tallentamisen tarkoitus
Tietojen keruun, käsittelyn ja hyödyntämisen tarkoituksena on hallinnointi, laskutus, viestintä rekisteröidyn
kanssa, kulloisenkin sopimussuhteen tai hakemusprosessin toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä mainonta,
yhteydenotto tietojen hankkimiseksi, teknisten kysymyksien selvittäminen, messukutsut, komponenttimallien
lähettäminen ja organisointi, tiedotuslehtisten lähettäminen ja verkkoseminaarien järjestäminen.
ECOMAL tallentaa kootut tiedot ECOMAL'in sisäiseen tietojärjestelmään ja fyysisesti erikoisosastoille sekä
ulkoistettuna ulkoisille tietojen käsittelijöille. ECOMAL suojaa kootut henkilötiedot sivullisten tekemää hakua
vastaan lainmukaisin, organitorisin ja teknisin toimenpitein.

Henkilötietojen vastaanottaja
Yksittäiset henkilötiedot luovutetaan edelleen ECOMAL'in valitsemalle tietojen käsittelijälle (esim. ITpalveluiden tarjoaja, tietojen tuhoamiseen erikoistunut yritys jne.).
Muussa tapauksessa henkilötietojen välittäminen tapahtuu vain lain määräämällä tavalla.
ECOMAL luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmannelle osapuolelle vain, kun:
•
•
•
•
•

rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
1 a) alakohta),
tämä on tarpeen sopimussuhteiden täyttämiseksi tai hakemusprosessin läpiviemiseksi rekisteröidyn
kanssa (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 b) alakohta),
edelleenluovutukselle on olemassa lakisääteinen velvoite (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 c)
alakohta),
henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai rekisteröidyn oman työntekijän tai toisen
luonnollisen henkilön hengen kannalta olennaisten etujen suojaamiseksi (GDPR-asetuksen 6 artiklan
1 kohdan 1 d) alakohta),
tai ECOMAL'in tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen vaatii edelleenluovuttamista,
mikäli kyseessä ei ole pakottava suojeltava etu olla luovuttamatta eteenpäin rekisteröidyn
henkilötietoja. ECOMAL'in oikeutettu etu on yrityksen toimintakyvyn ja taloudellisen elinkelpoisuuden
toteuttaminen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 f) alakohta).
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Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn tallennetut henkilötiedot tallennetaan tavallisen yhteydenoton käsittelyn ajaksi tai sisällöllisen
pyynnön tai rekisteröidyn kanssa solmittujen sopimusten hoitamisen ajaksi ja/tai hakemusprosessin
läpiviennin ajaksi. Mikäli käsittely, sopimussuhde tai hakemusprosessi ovat päättyneet tai rekisteröity käyttää
alla mainittuja oikeuksiaan, käsitellään rekisteröidyn tietoja oikeuksien käytön mukaisesti ja poistetaan ne
tarvittaessa, mikäli lakisääteiset määräykset eivät vaadi pidempiä säilytysaikoja.
Kerätyt tiedot, joita käytetään mainostarkoituksiin, yhteydenottoon tietojen hankkimiseksi, teknisten
kysymysten selvittämiseen, messukutsutarkoituksiin, komponenttimallien lähettämistarkoituksiin ja
organisointiin, tiedotuslehtisten lähettämistarkoitukseen ja verkkoseminaarien järjestämistä varten
tallennetaan niin kauan, kunnes rekisteröity käyttää alla mainittuja oikeuksiaan.
Heti kun lakisääteiset, varsinkin vero- ja kauppaoikeudelliset säilytysajat ovat päättyneet, poistetaan joka
tapauksessa asianomaisen rekisteröidyn henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen kolmanteen maahan
ECOMAL välittää tarvittaessa rekisteröidyn henkilötiedot emoyhtiölleen Vishay Europe GmbH:lle (jäljempänä
käytetään nimitystä „Vishay“) tai Vishay'iin sidossuhteessa oleville yrityksille. ECOMAL ei voi tässä
sulkea pois sitä, että tiedot siltä osin siirretään Euroopan unionin ulkopuolisiin muihin maihin, varsinkin
USA:han ja käsitellään siellä. EU-tietosuojamääräyksien noudattaminen taataan Vishayn tai Vishayn kanssa
sidossuhteessa olevien yritysten ja ECOMAL'in sekä sen Euroopassa olevien sisaryhtiöiden välisessä,
01.04.2020 päivätyssä Framework Agreement -sopimuksessa asianmukaisilla suojatoimilla GDPR-asetuksen
46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tietojen siirtäminen tapahtuu 46 artiklan 2 c) kohtaa noudattaen
soveltamalla tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita, jotka komissio antoi GDPR-asetuksen 93 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua tarkastusmenettelyä noudattaen.

Rekisteröidyillä on seuraavat rekisteröidyn oikeudet:
•

GDPR-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeus peruuttaa milloin tahansa kerran
ECOMAL'ille antamansa suostumus. Tästä seuraa, että tähän suostumukseen perustuvaa
tietojenkäsittelyä ei saa enää tulevaisuudessa jatkaa;

•

GDPR-asetuksen
henkilötiedoista;

•

GDPR-asetuksen 16 artiklan mukaisesti oikeus vaatia ilman aiheetonta viivytystä ECOMAL'in
tallentamien epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä;

•

GDPR-asetuksen 17 artiklan mukaisesti oikeus vaatia ECOMAL'in tallentamien henkilötietojen
poistamista, mikäli käsittely ei ole tarpeen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan
oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleistä etua koskevista syistä tai
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

•

GDPR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tässä
artiklassa mainittujen edellytysten pohjalta;

15

artiklan

mukaisesti

oikeus

vaatia

tietoa

ECOMAL'in

käsittelemistä
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GDPR-asetuksen 20 artiklan mukaisesti oikeus vaatia tässä artiklassa mainittujen edellytysten
pohjalta ECOMAL'in käyttöön annettujen henkilötietojen saamista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä
ja koneellisesti luettavassa muodossa tai vaatia tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle ja

•

GDPR-asetuksen 77 artiklan mukaisesti oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. ECOMAL'in
asianomainen valvontaviranomainen on joko Landesbeauftragte für den Datenschutz BadenWürttemberg (Baden-Württembergin osavaltion tietosuojaviranomainen), Königstraße 10 a, D-70173
Stuttgart, sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de, puhelin: +49 (0)711 – 615541-0 tai sen maan vastaava
valvontaviranomainen, jossa ECOMAL-yhtiö on julkaissut nämä tietosuojailmoitukset.

Vastustamisoikeus:
Mikäli ECOMAL'in suorittama henkilötietojen käsittely pohjautuu etuvertailuun, voi rekisteröity valittaa
käsittelystä GDPR-asetuksen 21 artiklan mukaisesti. Tällaista oikeutta käytettäessä pyydämme esittämään
syyt, miksi ECOMAL'in ei tule käsitellä henkilötietoja sillä tavalla kuin ECOMAL tietoja käsittelee. Siinä
tapauksessa, että valitus on perusteltu, ECOMAL tarkistaa asiantilan ja lopettaa tietojenkäsittelyn tai
mukauttaa sen tai osoittaa rekisteröidylle huomattavan tärkeät ja perustellut syyt, joiden perusteella ECOMAL
jatkaa tietojenkäsittelyä.

*Lukemisen helpottamiseksi sanamuotoilussa on luovuttu sukupuolen mukaisesta erittelystä. Vaikutushenkilöt
tasa-arvoinen kohtelu, sukupuolesta riippumatta, on riippumaton ammattinimikkeestä.

