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1. Yleistä
Arvato Finance vastaa rekisterinpitäjänä ylläpitämänsä AfterPay.fi-verkkosivujen (”AfterPaysivusto”) kautta kerättävien henkilötietojen käsittelystä. Yksityisyyden suojasi on arvato Financelle
ensisijaisen tärkeää. Arvato Finance on sitoutunut suojaamaan AfterPay-sivuston käyttäjien
yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.
Tämä tietosuojalauseke kuvaa Arvato Financen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia
käytäntöjä sen ylläpitämän AfterPay-sivuston yhteydessä.
Käyttämällä AfterPay-sivustoa, hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, tallentamisen, käyttämisen,
muokkaamisen ja siirtämisen tämän tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti. Mikäli et hyväksy
näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa.
2. Mitä tietoa keräämme?
Arvato Finance voi kerätä sinusta tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten
kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoja sinusta kerätään eri
tilanteissa.
Alle 18-vuotias henkilö ei saa luovuttaa henkilötietojansa Arvato Financelle eikä käyttää AfterPaysivustoa tai sen toimintoja ilman huoltajansa suostumusta.
2.1 Arvato Financelle antamasi tiedot
Saatamme kysyä sinulta AfterPay-sivuston eri toimintojen yhteydessä seuraavia tietoja, joita voit
halutessasi antaa Arvato Financelle:
-

Nimi

-

Osoite

-

Sähköpostiosoite

-

Syntymäaika

-

Puhelinnumero

-

Pankkiyhteystiedot

Huomioithan, että jotkin sivuston toiminnallisuuksista saattavat vaatia tiettyjen henkilötietojen
antamista toimiakseen.
2.2 AfterPay-sivuston toimintojen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
Saatamme kerätä sinusta ja AfterPay-sivuston käytöstä seuraavia tietoja:
-

Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. Arvato Financen
evästekäytäntö)

-

IP-osoite

-

Päivämäärä ja aika jolloin vierailit AfterPay-sivustolla

-

Verkkosivu, jolta on siirrytty AfterPay-sivustolle

-

Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

-

Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio

-

Päätelaitteen käyttöjärjestelmä

Edellä mainittuja, AfterPay-sivuston eri toimintojen käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja
kerätään ainoastaan sisäisiä tietojärjestelmän ylläpitoa sekä tilastollisia tarkoituksia varten , eikä
tietoja yhdistetä muihin AfterPay-sivuston kautta kerättyihin tietoihin.
3. Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyjä yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten.
3.1 AfterPay-sivuston toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää AfterPay-sivuston toimintojen toteuttamiseen, käyttäjän
tunnistamiseen ja tehdäksemme AfterPay-sivustosta henkilökohtaisemman, vuorovaikutteisemman
ja käyttäjäystävällisemmän. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi
vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen,
tietoturvasta huolehtimiseen sekä AfterPay-sivuston väärinkäytösten ehkäisyyn. Henkilötietojasi
voidaan lisäksi käyttää AfterPay-sivuston toimintojen kehittämiseen ja käyttökokemuksen
parantamiseen.
3.2 Markkinointi ja asiakasviestintä
Henkilötietojasi voidaan käyttää Arvato Financen palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään,
esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä
sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.
4. Kuka käsittelee henkilötietojasi?
Arvato Bertelsmann-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin
voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti sekä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjä
käyttötarkoituksia varten. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja si käsitellään henkilötietolain
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla
henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä
tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten
siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
5. Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
6. Henkilötietojen luovuttaminen
Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta
henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia,
mielipide- tai markkinatutkimusta varten.
Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.
7. Henkilötietojen suojaaminen
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.
Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen

sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Lisäksi ainoastaan niille Arvato Financen työntekijöille,
jotka ovat työtehtäviensä perusteella oikeutettuja käsittelemään henkilötietojasi pyyntö ösi tai
kysymykseesi vastaamiseksi, myönnetään käyttöoikeus henkilötietoihin.
AfterPay-sivusto voi myös sisältää linkkejä muille sivustoille, mutta emme vastaa näiden
ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan
jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen.
8. Evästeiden käyttö
Eväste (engl. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan AfterPay-sivustolla vierailevan
käyttäjän selainohjelman välimuistiin. AfterPay-sivustolla käytetään evästeitä sivustoa koskevan
tilastotiedon keräämiseen sekä käyttökokemuksen parantamiseksi.
Mikäli et halua, että evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit estää evästeiden käytön selaimesi
asetuksista. Huomioithan, että jotkin sivuston toiminnallisuuksista saattavat vaatia evästeiden
sallimista toimiakseen.
Voit halutessasi myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin
väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili verkkovierailujesi pohjalta.
Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa
aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
9. Tietosuojaan liittyvät vaihtoehtosi
9.1 Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
9.2 Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen
Sinulla on oikeus tarkastaa Arvato Financen sinusta tallennetut henkilö tiedot. Pynnöstäsi
oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit päivittää ja/tai tarkastaa
henkilötietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
10. Tietosuojalausekkeen muuttaminen
Kehitämme AfterPay-sivustoa jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä AfterPay-sivustolla. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti. Tiesuojalausekkeen alussa on päiväys, josta ilmenee, milloin lauseketta on viimeksi
päivitetty.
11. Tietosuojaan liittyvät kysymykset
Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojalausekkeeseen tai AfterPay-sivuston tietosuojaan liittyen,
voit lähettää tiedustelut osoitteeseen:
Arvato Finance
Att: Hans Vikdal
PL 414
00101 HELSINKI
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kaikki yhteydenotot kyseiseen asiaan liittyen tulee
toimittaa postitse.

