
 

 Tietosuojalausunto  
 
1. Johdanto 
 
Seuraavien tietojen tarkoituksena on antaa sinulle, rekisteröidylle henkilölle, yleiskatsaus 
henkilötietojesi käsittelystä ja tietosuojalakien mukaisista oikeuksistasi. Internetsivujemme 
käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Jos haluat käyttää 
tiettyjä yhtiömme palveluja internetsivustomme kautta, henkilötietoja voidaan kuitenkin joutua 
käsittelemään. Jos henkilötietoja on käsiteltävä ja jos tälle käsittelylle ei ole muuta 
oikeudellista perustetta, pyydämme pääsääntöisesti suostumuksen sinulta.  
Henkilötietojen, esimerkiksi nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, käsittely tapahtuu aina 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja TechProtect GmbH:ta koskevien maakohtaisten 
tietosuojamääritysten mukaisesti. Tämän tietosuojalausunnon avulla haluamme kertoa 
sinulle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen laajuudesta ja 
tarkoituksesta.  
Käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä olemme ottaneet varten käyttöön lukuisia teknisiä 
ja organisatorisia toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa, että tämän internetsivuston kautta 
käsiteltyjen henkilötietojen suoja on korkealla tasolla.  
 

2. Rekisterinpitäjä 
 
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä on seuraava: 
Carl Zeiss AG  
Carl-Zeiss-Straße 22  
73447 Oberkochen, Germany  
Puhelin: +49 7364 20-0 Faksi: +49 7364 20-6808  
info.de@zeiss.com  
 

3. Tietosuojavastaava 
 
Tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä: 
Konzerndatenschutzbeauftragter Carl-Zeiss-Straße 22 73447 Oberkochen  
Yhteydenotto sähköpostitse (älä lähetä luottamuksellisia tietoja): dataprivacy@zeiss.com 
Yhteydenotto puhelimitse: +49 7364 20-0 (avainsana ”Datenschutz”)  



 
4. Käsittelyn oikeusperuste 
 
Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (yhdessä Saksan TMG-lain 
15 pykälän 3 momentin kanssa) on yhtiömme oikeusperuste käsittelytoimille, joilla 
pyydämme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen.  
Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toimeenpanemiseksi, jossa olet 
osapuolena, esimerkiksi tavaroiden toimittamisen tai muun palvelun tai vastapalvelun 
kannalta välttämättömissä käsittelytoimissa, käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta 
edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme 
koskevien tiedustelujen yhteydessä.  
Jos yhtiöömme kohdistuu lakisääteinen velvoite, jonka mukaan henkilötietoja on käsiteltävä, 
esimerkiksi verotukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, tällöin käsittely perustuu yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.  
Joissakin harvoissa tapauksissa henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään rekisteröidyn tai 
toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden oikeuksien suojaamiseksi. Tällainen tilanne on 
esimerkiksi silloin, jos kävijä on fyysisesti loukkaantunut toimintamme yhteydessä ja hänen 
nimensä, ikänsä, sairauskassatietonsa tai muut elintärkeät tiedot on luovutettava lääkärille, 
sairaalalle tai muille kolmansille osapuolille. Käsittely perustuu tällöin yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.  
Käsittelytoimet voivat perustua myös yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohtaan. Tähän oikeusperusteeseen perustuvat sellaiset käsittelytoimet, jotka eivät 
kuulu minkään edellä mainitun oikeusperusteen piiriin, kun käsittely on tarpeen yhtiömme tai 
kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, edellyttäen, että rekisteröidyn edut 
tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät asetu niiden edelle. Tällaiset käsittelytoimet ovat meille 
sallittuja erityisesti sen vuoksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on ne nimenomaisesti 
maininnut. Se on siten katsonut, että oikeutettu etu voi olla oletettavissa silloin, kun olet 
yhtiömme asiakas (yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappaleen 47 virke 2).  
 

5. Tietojen välittäminen kolmansille osapuolille 
  
Henkilötietojasi ei välitetä kolmansille osapuolille muihin kuin seuraavassa lueteltuihin 
tarkoituksiin.  
Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain silloin, kun 
1. olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
2. luovuttaminen on sallittua oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti eikä ole syytä olettaa, että sinulla on 
huomattavan tärkeä, meidän etujemme edelle menevä etu, jonka mukaan tietojasi ei 
luovutettaisi 



3. kyseessä olevassa tapauksessa luovuttamiseen on lakisääteinen velvoite yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
4. se on lain mukaan sallittua ja kanssasi tehdyn sopimusjärjestelyn toteuttamisen kannalta 
tarpeen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.  
Jotta voimme suojata tietojasi ja tarvittaessa siirtää niitä kolmansiin maihin (EU:n/ETA:n 
ulkopuolelle), olemme solmineet henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia Euroopan 
komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.  
 

6. Tekniikka 
 
6.1 SSL/TLS-salaus 
 
Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta tietojen käsittelyn turvallisuuden takaamiseksi  
ja meille käyttäjänä lähettämiesi luottamuksellisten sisältöjen, esimerkiksi tilausten, 
kirjautumistietojen tai yhteydenottopyyntöjen, siirron suojaamiseksi. Salatun yhteyden 
tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivillä ei lue "http://" vaan "https://" ja selainrivillä näkyy 
lukkosymboli.  
Käytämme näitä tekniikoita suojataksemme siirrettäviä tietojasi.  
 
6.2 Hostaaminen Host Europella  

Verkkosivustomme hostaamisesta vastaa seuraava taho: Host Europe GmbH, Hansestraße 
111, 51149 Köln (jäljempänä ”Host Europe”). 

Kun käyt verkkosivustollamme, henkilötietojasi (esim. lokitiedostoissa olevia IP-osoitteita) 
käsitellään Host Europen palvelimilla.  

Host Europen palveluita käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan perusteella. Meillä on oikeutettu etu näyttää, pitää saatavilla ja suojata 
verkkosivustomme mahdollisimman luotettavalla tavalla. 

Olemme tehneet Host Europen kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yleisen 
tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Se on tietosuojaoikeudellisesti säädetty 
sopimus, joka takaa, että Host Europe käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja 
vain ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen. 

Lisätietoja Host Europen tietosuojamäärityksistä on seuraavassa osoitteessa: 
https://www.hosteurope.de/en/terms-and-conditions/privacy/ 

 
7. Evästeet  

7.1 Yleistä evästeistä  

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi muodostaa automaattisesti ja jotka 
tallennetaan tietotekniseen järjestelmääsi (esim. tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle), 
kun käyt sivustollamme. 

Evästeeseen jää tietoja, jotka ovat peräisin kulloinkin käytetystä päätelaitteesta sen käytön 
yhteydessä. Emme kuitenkaan saa tätä kautta välitöntä tietoa henkilöllisyydestäsi. 

Evästeiden käytön tarkoituksena on tehdä tarjontamme käytöstä miellyttävämpää sinulle. 
Käytämme tämän vuoksi niin sanottuja istuntoevästeitä tunnistaaksemme, että olet jo käynyt 
verkkosivustomme yksittäisillä sivuilla. Ne poistetaan automaattisesti sen jälkeen, kun olet 
poistunut sivustoltamme. 



Lisäksi käytämme käyttäjäystävällisyyden optimointiin väliaikaisia evästeitä, jotka 
tallennetaan päätelaitteellesi tietyksi määritetyksi ajaksi. Jos käyt sivustollamme uudelleen 
käyttääksesi palveluitamme, sivusto tunnistaa automaattisesti, että olet jo käynyt siellä sekä 
mitä tietoja ja asetuksia olet käyttänyt, jotta sinun ei tarvitse antaa niitä enää uudelleen. 

Käytämme evästeitä myös kerätäksemme tilastotietoja verkkosivustomme käytöstä ja 
arvioidaksemme tarjontaamme optimointitarkoituksia varten. Näiden evästeiden avulla 
aiempi käyntisi tunnistetaan automaattisesti, kun käyt verkkosivustollamme uudelleen. Näin 
käytetyt evästeet poistetaan automaattisesti kulloinkin määritetyn ajanjakson jälkeen. 
Evästeiden säilytysajat käyvät ilmi suostumustenhallinnan työkalun asetuksista. 

 

7.2 Evästeiden käytön oikeusperuste  

Evästeiden kautta käsitellyt tiedot, jotka tarvitaan verkkosivuston asianmukaista toimintaa 
varten, ovat siten tarpeen meidän ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 

Kaikkien muiden evästeiden osalta pätee, että olet antanut niihin suostumuksesi evästeiden 
hyväksymispalkin kautta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. 

 

7.3 Tietoja evästeiden välttämisestä yleisimmin käy tetyillä selaimilla  

Käytössäsi olevan selaimen asetuksissa sinulla on aina mahdollisuus poistaa evästeet, sallia 
vain valitut evästeet tai poistaa evästeet kokonaan käytöstä. Lisätietoja saat kyseessä olevan 
tarjoajan tukisivuilta: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978 

Safari: https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978 

Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fi-fi/microsoft-edge/ev%C3%A4steiden-
poistaminen-microsoft-edgess%C3%A4-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

 

7.4 Cookiebot (suostumustenhallinnan työkalu)  

Käytämme suostumustenhallinnan työkalua nimeltä Cookiebot, jonka omistaa Cybot A/S, 
Havnegade 39, 1058 Kööpenhamina, Tanska. Tämän palvelun avulla voimme pyytää 
verkkosivuston kävijöiltä suostumuksen tietojen käsittelyyn ja hallinnoida sitä. 

Cookiebot kerää tietoja, jotka tuotetaan verkkosivustoamme käyttäviltä loppukäyttäjiltä. Kun 
loppukäyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden suostumustenhallintatyökalun kautta, 
Cookiebotilla tallennetaan automaattisesti seuraavat tiedot: 

 

loppukäyttäjän IP-tunnus anonymisoidussa muodossa (kolme viimeistä numeroa 
korvataan 0-merkillä) 

suostumuksen päivämäärä ja kellonaika 

loppukäyttäjän selaimen käyttäjäagentti 



URL-osoite, josta suostumus lähetettiin 

anonyymi, sattumanvarainen ja salattu avain 

loppukäyttäjän suostumuksen tila, joka toimii suostumuksen todisteena. 

Avain ja suostumuksen tila tallennetaan myös loppukäyttäjän selaimelle "CookieConsent"-
evästeeseen, jotta verkkosivusto voi lukea ja seurata loppukäyttäjän suostumusta 
automaattisesti kaikissa seuraavissa sivukyselyissä ja tulevissa loppukäyttäjän istunnoissa 
enintään 12 kuukauden ajan. Avainta käytetään suostumuksen todisteena ja sellaista optiota 
varten, jolla todistetaan, onko loppukäyttäjän selaimelle tallennettu suostumuksen tila 
muuttumaton verrattuna alkuperäiseen suostumukseen, joka välitettiin Cybotille. 

Verkkosivuston toimintakykyä ei voida taata ilman tietojen käsittelyä. Cookiebotin asettama 
"CookieConsent"-eväste on luokiteltu välttämättömäksi. 

Cybot on henkilötietojesi vastaanottaja ja meidän toimeksiannostamme toimiva 
henkilötietojen käsittelijä. 

Lisätietoja Cookiebotin käytöstä: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ 

 

8. Internetsivustomme sisällöt 
 
8.1 Sisällöt 
 
Vaihtohyvitysohjelman puitteissa, aina kyseessä olevien ehtojen mukaisesti, 
toimeksisaajamme TechProtect GmbH kerää ja käsittelee henkilötietoja, esimerkiksi 
ostotositteita, osoitteita ja yhteystietoja. Tätä varten olemme tehneet yleisen tietosuoja-
asetuksen 28 artiklan mukaisen sopimuksen. Henkilötietojesi keräämisen ja jatkokäsittelyn 
oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta kanssasi 
tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi ohjelman ehtojen mukaisesti. Kerättyjä tai 
käsiteltyjä tietoja käytetään ohjelman toteuttamiseen, eikä niitä välitetä luvattomille 
kolmansille osapuolille. Palautettavan laitteesi takaisinlähetyksen käsittelyä varten 
osoitetietosi välitetään tarvittaessa kuljetuspalveluntarjoajalle, ja vaihtohyvityssumman 
maksamista varten toimitetaan tarvittavat tiedot maksupalveluntarjoajien saataville. Emme 
siirrä tietojasi kolmansissa maissa sijaitseville vastaanottajille. Osallistuminen ohjelmaan ei 
ole mahdollista ilman sinulta saatavia tietoja. 
 
8.2 Yhteydenotto/yhteydenottolomake 
 
Henkilötietoja kerätään ottaessasi meihin yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeella tai 
sähköpostitse). Se, mitkä tiedot yhteydenottolomakkeen tapauksessa kerätään, näkyy 
kyseessä olevasta yhteydenottolomakkeesta. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään 
ainoastaan pyyntöösi tai yhteydenottoosi vastaamisen ja siihen liittyvän teknisen 
hallinnoinnin tarkoitukseen. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme 
pyyntöösi vastaamisesta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
mukaisesti. Jos yhteydenottosi tavoitteena on sopimuksen muodostaminen, tietojen 
käsittelyn toisena oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohta. Tietosi poistetaan sen jälkeen, kun tiedustelusi on käsitelty loppuun, mikäli 
olosuhteista voidaan päätellä, että kyseessä oleva asia on lopullisesti selvitetty ja tietojen 
poistamiselle ei ole esteitä lakisääteisten säilytysaikavelvoitteiden vuoksi. 
 

9. Verkkoanalyysit  

9.1 Google Analytics Universal  



Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka omistaa 
Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irlanti (”Google”). Tässä yhteydessä muodostetaan pseudonymisoituja 
käyttäjäprofiileja ja käytetään evästeitä (katso kohta ”Evästeet”). Evästeen tuottamat tiedot, 
jotka koskevat tämän sivuston käyttöäsi, kuten 

1. selaimen tyyppi/versio, 

2. käytössä oleva käyttöjärjestelmä, 

3. viittaajan URL-osoite (sivu, jolla henkilö oli ennen siirtymistä), 

4. käyttävän tietokoneen host-nimi (IP-osoite) ja 

5. palvelinkyselyn kellonaika, 
 

siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Tietoja käytetään 
verkkosivuston käytön analysointiin, raporttien koostamiseen verkkosivustolla tehdyistä 
toimista sekä muiden verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tuottamiseen 
markkinatutkimuksen ja näiden internetsivujen tarvelähtöisen laadinnan tarkoituksia varten. 
Näitä tietoja välitetään tarvittaessa myös kolmansille osapuolille, jos siitä on säädetty laissa 
ja jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja toimeksiannosta. Google ei koskaan 
yhdistä IP-osoitettasi muihin tietoihin. IP-osoitteet muutetaan anonyymiin muotoon, jotta 
yhdistäminen ei ole mahdollista (IP-osoitteen peittäminen). 

Voit estää evästeiden asentamisen tekemällä vastaavan asetuksen selainohjelmistossa; 
huomautamme kuitenkin, että tällöin kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja ei mahdollisesti 
voida käyttää täysimääräisesti. 

Nämä käsittelytoimet tehdään ainoastaan silloin, kun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukainen nimenomainen suostumus on annettu. 

Voit myös estää evästeen kautta tuotettujen ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen 
(mukaan lukien IP-osoitteen) keräämisen sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen taholta 
lataamalla ja asentamalla selaimeesi lisäosan 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi). 

Google Analyticsin tietosuojamääritykset ovat luettavissa seuraavasta osoitteesta: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi 

 

10. Lisäosat ja muut palvelut  

10.1 Google reCAPTCHA  

Tällä verkkosivustolla käytetään reCAPTCHA-toimintoa. Google reCAPTCHAa ylläpitävä 
yhtiö on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google 
Ireland Limited on osa Google-yritysryhmää, jonka päätoimipaikka on osoitteessa 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. reCAPTCHA-toiminnon 
tarkoituksena on ennen kaikkea erottaa, tapahtuuko tietojen antaminen luonnolliselta 
henkilöltä vai onko se seurausta luvattomasta koneellisesta ja automaattisesta käsittelystä. 
Palvelu sisältää myös IP-osoitteen ja tarvittaessa muiden Googlen reCAPTCHA-palvelua 
varten tarvitsemien tietojen lähettämisen Googlelle. 

Nämä käsittelytoimet tehdään ainoastaan silloin, kun yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukainen nimenomainen suostumus on annettu. 



Lisätietoja Google reCAPTCHAsta sekä Googlen tietosuojakäytäntö ovat luettavissa 
seuraavasta osoitteesta: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ 

 

11. Oikeutesi rekisteröitynä 
 
11.1 Oikeus saada vahvistus 
 
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään 
tai että niitä ei käsitellä.  
 
11.2 Oikeus saada pääsy tietoihin, yleisen tietosuo ja-asetuksen 15 artikla 
 
Sinulla on milloin tahansa oikeus saada meiltä maksutta pääsy sinusta tallennettuihin 
henkilötietoihin sekä kopio kyseisistä tiedoista lakisääteisten määräysten mukaisesti. 
 
11.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen, yleisen tietosu oja-asetuksen 16 artikla 
 
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Lisäksi ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, sinulla on oikeus 
saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 
 
11.4 Poistaminen, yleisen tietosuoja-asetuksen 17 a rtikla 
 
Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta 
viivytystä, edellyttäen että jokin lakisääteisistä perusteista täyttyy ja siinä määrin kuin 
käsittely tai säilytys ei ole tarpeen. 
 
11.5 Käsittelyn rajoittaminen, yleisen tietosuoja-a setuksen 18 artikla 
 
Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä, jos kyseessä on jokin lakisääteisistä 
edellytyksistä. 
 
11.6 Tietojen siirtäminen, yleisen tietosuoja-asetu ksen 20 artikla 
 
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös 
oikeus saada henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle meidän, jolle henkilötiedot on 
toimitettu, sitä estämättä, mikäli käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaiseen suostumukseen taikka yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, mikäli käsittely 
ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä varten.  
Kun käytät yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttasi siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on lisäksi oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan 
rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että se ei vaikuta 
haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 
 
11.7 Vastustaminen, yleisen tietosuoja-asetuksen 21  artikla 
 
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin 
tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (tietojen käsittely yleisen edun 
nimissä) tai f alakohtaan (tietojen käsittely etujen vertailun perusteella).  



Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia yleisen tietosuoja-asetuksen 
4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.  
Jos vastustat käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja oikeutettu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi 
ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi.  
Yksittäisissä tapauksissa käsittelemme henkilötietoja suoramainonnan harjoittamiseen. Voit 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaisen mainonnan tarkoituksiin. Tämä 
koskee myös profilointia, mikäli se liittyy suoramainontaan. Jos vastustat tietojen käsittelyä 
suoramainonnan tarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.  
Sinulla on lisäksi oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua 
itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan 
mukaisiin tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, paitsi 
jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.  
Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 
2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä 
ominaisuuksia hyödyntäen. 
 
11.8 Tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttam inen 
 
Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa, 
jolloin se on voimassa jatkossa. 
 
11.9 Valitus valvontaviranomaiselle 
 
Sinulla on oikeus tehdä suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojasta 
vastaavalle valvontaviranomaiselle. 
 

12. Henkilötietojen rutiininomainen säilyttäminen, poistaminen 
ja estäminen 
 
Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi vain sen ajanjakson ajan, joka on tarpeen 
säilyttämisen tarkoituksen täyttämistä varten, tai mikäli ajanjaksosta on määrätty yhtiöömme 
sovellettavassa lainsäädännössä.  
Jos säilytyksen tarkoitus poistuu tai määrätty säilytysaika umpeutuu, henkilötiedot estetään 
tai poistetaan rutiininomaisesti ja lakisääteisten määräysten mukaisesti.



13. Henkilötietojen säilytysaika  
 
Henkilötietojen säilytysajan perusteena on kulloinkin voimassa oleva lakisääteinen 
säilytysaika. Määräajan umpeuduttua vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, mikäli 
niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseen tai aloittamiseen. 
 

14. Tietosuojalausunnon ajantasaisuus ja muuttamine n 
 
Tämä tietosuojalausunto on ajantasainen ja se on voimassa tammikuusta 2023 alkaen. 
Tätä tietosuojalausuntoa voidaan joutua muuttamaan internetsivujemme ja tarjontamme 
edelleenkehityksen myötä tai muuttuneiden lakisääteisten tai viranomaismääräysten 
perusteella. Voit hakea ja tulostaa ajantasaisen tietosuojalausunnon milloin tahansa 
osoitteesta www.zeiss-trade-in.de. 
  
Carl Zeiss AG:n tietosuojatiedot ovat luettavissa seuraavasta osoitteesta: 
http://www.zeiss.fi/tietosuoja  
 
Tämä tietosuojalausunto on laadittu audatis MANAGER -tietosuojaohjelmiston tuella. 

 


