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Verkkosivujen tietosuojakäytäntö

Tervetuloa www.bausch.fi
Tätä verkkosivua hallitsee Bausch & Lomb Nordic AB. Tämä verkkosivujen
tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) kertoo, miten me keräämme, käsittelemme,
siirrämme ja jaamme sinua koskevia tietoja (”Henkilötiedot”), jotka voimme saada tämän
verkkosivun kautta. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen ETA-alueella ja Sveitsissä
voimassa olevia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja.
Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
Käsittelemme henkilötietojasi erilaisiin tarkoituksiin:
•

Tarjotaksemme pyytämiäsi palveluita
Kun tilaat tuotteita verkosta, keräämme henkilöllisyyteesi liittyviä tietoja,
yhteystietosi, rahtitiedot, maksutiedot ja muut tarvittavat tiedot suorittaaksemme
tapahtuman. Voit myös luoda verkkosivuillemme tilin helpottaaksesi yhteydenpitoa
kanssamme.

•

Täyttääksemme liiketoimintamme tarpeet
Voit vierailla verkkosivuillamme ilman, että paljastat itsestäsi paljoa tietoa.
Palvelimemme
kuitenkin
rekisteröivät
automaattisesti
teknisiä
tietoja
vierailijoistamme
verkkosivujemme
käyttöön,
turvallisuustarkoituksiin
ja
verkkosivujemme suorituskyvyn analysoimiseksi.
Keräämiämme henkilötietoja käytetään myös sisäisiin tarkoituksiin, kuten
tuotteidemme ja myyntimme parantamiseksi, asiakastiliemme hallitsemiseksi,
oppiaksemme asiakkaidemme tarpeista ja ottaaksemme asiakkaisiin yhteyttä
tutkimus- ja tiedotustarkoituksissa.
Saatamme lisäksi käyttää henkilötietojasi yrityskaupan yhteydessä ja suojataksemme
oikeuksiasi ja omaisuuttasi, pannaksemme käyttöehtomme ja lainmukaiset
tiedotteemme käytäntöön ja laatiaksemme lailliset vaatimukset, ottaaksemme ne
käyttöön ja puolustaaksemme niitä.

•

Täyttääksemme lailliset velvoitteemme
Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme verotukseen ja kirjanpitoon liittyvät
velvoitteemme sekä muut lainmukaiset velvoitteemme, esimerkiksi liiketapahtumien
yhteydessä. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme lakia,
tuomioistuinpäätöstä tai muuta sitovaa päätöstä.
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Antamasi suostumuksen perusteella
Joissain tilanteissa saatamme pyytää suostumustasi kerätäksemme ja
käsitelläksemme henkilötietojasi. Esimerkiksi käyttääksemme tiettyjä
evästeitä,
käyttääksemme
sähköpostiosoitettasi
tai
matkapuhelinnumeroasi mainostustarkoituksiin tai kun kirjaudut
johonkin palveluun (esim. tilaat uutiskirjeen). Sinulla on aina
mahdollisuus perua suostumuksesi.
Lisäksi voit antaa meille vapaaehtoisesti henkilötietoja, kuten nimen,
yhteystiedot (puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja osoitteen),
syntymäajan, tittelin, ystävien ja perheenjäsenten nimen ja yhteystiedot,
harrastukset, kiinnostuksen kohteet, ammattiliittoon kuulumisen,
brändi- ja tuotemieltymykset, sekä mistä sait tietoa sivustosta. Kun annat
tietoa ystävistäsi ja perheenjäsenistäsi, lupaudut jakamaan heille
Tietosuojakäytännön ja hankkimaan heidän suostumuksensa tietojen
antamiseen.
Jos olet alle 16-vuotias, et saa luovuttaa meille henkilötietojasi ennen
kuin saat vanhempasi tai huoltajasi suostumuksen tai luvan.

Emme käytä tai jaa henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka eivät liity tässä tietosuojakäytännössä
mainittuihin tarkoituksiin ilmoittamatta siitä ensin sinulle ja antamalla sinulle ensin
mahdollisuuden valita, annatko luvan käyttää henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.
Tietojen jakaminen
Voimme jakaa henkilötietojasi alla mainittuihin tarkoituksiin:
•
•

•
•

Valeant-konsernin muille yhtiöille
palveluntarjoajille, kun on kyse näihin verkkosivuihin ja yritykseemme liittyvästä
toiminnasta, mukaan lukien verkkosivujen hallinnointi, teknologiaan liittyvien
palveluiden tarjoaminen, maksujen käsittely ja hyväksyminen ja mainosmateriaalien
jakelu
julkisille virastoille, valtion viranomaisille tai muille lainvalvojille ja oikeusistuimille,
kun laki tai sitova määräys sitä edellyttää
muille kolmansille osapuolille liittyen Valeantin tai sen tytäryhtiöiden
uudelleenjärjestelyihin, yrityskauppoihin, fuusioon tai luovuttamiseen.

Kun jaat henkilötietojasi yrityksille, jotka sijaitsevat ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolella ja
joiden tietosuojan taso ei ole vastaavalla tasolla, varmistamme, että tietosuoja toteutuu
sovellettavan tietosuojaa koskevan lain mukaisesti. Alla on yhteystiedot, jos sinulla on
kysyttävää.
Tietoturva
Käytämme tarkoituksenmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä
suojellaksemme henkilötietoja suunnittelemattomalta tai lainvastaiselta katoamiselta tai
tuhoamiselta, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä. Valitettavasti
mikään tietoturvajärjestelmä ei voi olla 100-prosenttisen varma. Vaikka pyrimme
suojaamaan henkilötietosi, emme voi taata tai varmistaa henkilötietojesi turvallisuutta
arvaamattomalta menetykseltä tai luvattomalta pääsyltä.
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Sinun oikeutesi
Sovellettavan lain rajoituksista riippuen sinulla on oikeus pyytää nähdä, korjata ja poistaa
henkilötietojasi ja rajoittaa ja keskeyttää henkilötietojesi käsittely ja jakaminen sekä oikeus
olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi. Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa alla
oleviin yhteystietoihin.
Tiedon eheys
Teemme perusteltuja toimenpiteitä varmistaaksemme, että keräämämme tiedot ovat
asianmukaisia niiden käyttötarkoitukseen nähden ja että henkilötiedot ovat luotettavia
niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen nähden sekä että tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja
ajankohtaisia. Joissain tapauksissa meidän on kuitenkin luotettava siihen, että yksittäiset
käyttäjät tarjoavat oikeita henkilötietoja. On sinun vastuullasi varmistaa, että tiedot ovat
ajan tasalla ja oikeita, kun annat meille tietojasi ja kun palvelumme tarjoavat sinulle välineet
ylläpitää tietoja.
Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö niin vaatii tai niin
kauan kuin on tarpeen käyttötarkoitusta ajatellen. Poistamme henkilötiedot, kun emme niitä
enää tarvitse ja joka tapauksessa sen jälkeen, kun tietojen säilytysaika on lain mukaan
päättynyt.
Tietosuojakäytännön muutokset
Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, julkaisemme verkkosivuillamme uuden
linkin, josta ilmenee, että Tietosuojakäytäntöä on muutettu tai ilmoitamme muutoin
muutoksista. Sinun tulee tarkistaa verkkosivut säännöllisesti nähdäksesi, olemmeko tehneet
Tietosuojakäytäntöön muutoksia. Näet onko Tietosuojakäytäntöä muutettu myös
tarkistamalla Tietosuojakäytännön alussa olevan voimaantulopäivämäärän.
Linkit muille verkkosivuille
Tässä Tietosuojakäytännössä mainitut tietosuojaan liittyvät käytännöt koskevat vain näitä
verkkosivuja ja muita tässä määriteltyjä toimintoja. Muilla kolmansien osapuolten
ylläpitämillä verkkosivuilla voi olla erilaiset käytännöt. Jos siirryt sivuillamme olevan linkin
kautta tai muuten vierailet kolmannen osapuolen hallitsemalla verkkosivulla, tutustu näiden
verkkosivujen tietosuojakäytäntöön. Emme hallitse millään tavalla näitä verkkosivuja
emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolten noudattamista käytännöistä.
Miten varmistamme työnhakijoiden tietosuojan?
Työnhakijoilta kerättyjä henkilötietoja suojataan Valeantin ”Protecting Applicant Privacy” käytännön mukaisesti.
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Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietojen suojaamiseen liittyvistä
käytännöistämme, ota yhteyttä: info.privacydata@bausch.com
Jos olet huolissasi siitä, miten henkilötietojasi käsitellään tai haluat tehdä siitä valituksen,
voit ottaa yhteyttä Valeantin tietosuojavastaavaan: DPO@bauch.com
Jos olet sitä mieltä, että valitustasi ei käsitelty oikein, sinulla voi olla oikeus tehdä valitus
maasi tietosuojaviranomaiselle.

