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1. JOHDANTO
Tietosuojakäytäntömme auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja SMA Mineral 
-konserni kerää, miten SMA Mineral -konserni käyttää niitä ja mitä 
valinnanmahdollisuuksia sinulla on verkkosivustomme käyttäjänä tai 
vastaanottaessasi meiltä tietoja uutiskirjeiden jne. välityksellä. Olemme 
sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä ja pyrimme jatkuvasti 
parantamaan palvelujamme.

1.1 Yleistä
Tässä tietosuojakäytännössä ilmauksilla ”SMA Mineral -konserni”, ”me”, 
”meidän” tai ”meitä” viitataan SMA Mineral -konserniin, joka tarjoaa palvelun. 
Kun puhumme tässä tietosuojakäytännössä ”palveluista”, viittaamme 
verkkosivustoomme.

Palvelumme ovat tällä hetkellä käytettävissä tietokoneellasi tai 
mobiililaitteellasi olevan selaimen tai ohjelman kautta, tämä kuvataan 
tarkemmin verkkosivustollamme. 

Jos esimerkiksi vastaanotat uutiskirjeemme tai ilmoittaudut järjestämäämme 
tapahtumaan, henkilötietojasi käsitellään CRM-järjestelmässämme.

SMA Mineral -konserni huolehtii tietojesi turvallisuudesta. Jos sinulla on 
kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

1.2 Kerätty tieto ja käyttäjä
Kun käytämme tässä tietosuojakäytännössä ilmausta ”käyttäjä”, tarkoitamme 
henkilöä, joka käyttää palvelujamme, ja/tai henkilöä, joka vierailee 
verkkosivustollamme tai sosiaalisen median kanavillamme tai joka saa meiltä 
suorapostituksia. Ilmauksella ”tieto” viitataan tässä käytännössä sisältöön 
ja tietoon, jonka palvelujemme käyttäjä on antanut. Tietojen hallinnoinnista 
vastaa organisaatiomme tai kolmas osapuoli. SMA Mineral -konserni kerää 
tai käsittelee asiakkaita koskevia tietoja vain käyttäjän toimeksiannosta ja 
luottamuksellisesti.



2. TIEDOT, JOTKA KERÄÄMME

2.1 Käyttäjätiedot
Keräämällä henkilötietoja ja muita tietoja voimme parantaa palvelujamme 
ja tuoda ne helpommin käyttäjiemme saataville. Nämä tiedot voivat 
liittyä perusasioihin, kuten kieleen, maantieteelliseen alueeseen tai 
kiinnostuksenkohteisiisi. Siksi keräämme seuraavia tietoja: 

a. Henkilötiedot, jotka ilmoitat meille itse:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• työnantaja.

b. Tiedot, jotka saamme käyttäessäsi palvelujamme:
• laitetiedot
• lokitiedot
• Internet Protocol -osoite (IP-osoite) 
• paikkatiedot
• paikallinen tallennus (local storage)
• Google Analyticsista saadut tiedot.

c. Tiedot, jotka keräämme itse CRM-järjestelmämme kautta voidaksemme 
viestiä kanssasi silloin, kun haluat tietoa palveluistamme ja tuotteistamme.

2.2 Kerättyjen tietojen käyttö
Tässä esitetty koskee itse antamiasi tietoja tai tietoja, jotka saamme 
käyttäessäsi palvelujamme.

Käytämme tietoja uudelleen hyödyntämällä
• Google Analyticsia
• Adobe Typekitiä
• CRM-järjestelmää voidaksemme hallinnoida suoraan asiakkaillemme 

lähetettäviä viestejä, uutiskirjeitä jne.



3. TIEDOT, JOTKA SMA MINERAL 
-KONSERNI SAA HALTUUNSA 

3.1 Käyttäjän antamat tiedot
SMA Mineral -konsernilla on mahdollisuus saada haltuunsa käyttäjän antamia 
tietoja.

Näillä tiedoilla tarkoitetaan profiilitietoja, jotka käyttäjä itse ilmoittaa 
smamineral.se-sivuston kautta. Käyttäjä voi antaa sivustollamme erilaisia 
tietoja, kuten nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Näit tietoja ovat myös henkilötiedot, jotka keräämme CRM-järjestelmäämme 
voidaksemme viestiä sellaisten asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme 
kanssa, jotka haluat saada meiltä tietoja.

3.2 Muut tiedot
• Lokitiedot 

Käyttäessäsi palvelujamme palvelimme saavat automaattisesti pääsyn 
erityyppisiin tietoihin, mukaan lukien tietoihin, jotka selaimesi lähettää 
vieraillessasi verkkosivustolla tai jotka mobiilisivusto lähettää vierailusi 
yhteydessä. Näitä lokitietoja voivat olla IP-osoitteesi, selaintyyppi, sen 
verkkosivuston osoite, jolta siirryit käyttämään palvelujamme, selain ja 
asetukset, päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytit palveluja, selaimesi 
liitännäisiä koskevat tiedot, kieliasetukset ja evästetiedot.

• Laitetiedot 

Saatamme kerätä tietoja laitteesta, jolla käytät palvelujamme. Näitä tietoja 
voivat olla laitteen tyyppi (älypuhelin, tablettitietokone tai pöytätietokone), 
käyttämäsi käyttöjärjestelmä, laiteasetukset, ohjelmatunniste, yksilölliset 
laitetunnisteet ja diagnostiikkatiedot. Se keräämmekö osan tiedoista vai 
kaikki tiedot, määräytyy yleensä käyttämäsi laitteen ja sen asetusten mukaan.



4. MITEN SMA MINERAL -KONSERNI 
KÄYTTÄÄ TIETOJA
Käytämme tietojasi parantaaksemme viestintäämme sekä kehittääksemme 
ja mukauttaaksemme palvelujamme. Käytämme niitä myös turvallisuuden 
parantamiseksi ja käyttäjän tietojen suojaamiseksi.

4.1 Käyttäjätiedot
SMA Mineral -konserni voi saada pääsyn tietoihin ja käyttää tietoja silloin, 
kun se on perustellusti tarpeen, ja/tai käyttäjän ohjeiden mukaisesti

a. palvelujen tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 

b. palvelun, turvallisuuden ja teknisten ongelmien estämiseksi, parantamiseksi 
ja ylläpitämiseksi sekä asiakkaan pyynnöstä asiakastukikysymysten yhteydessä

c. takuiden ja vakuutusten saamiseksi

d. tietopyynnöt sallivien lakivaatimusten noudattamiseksi

e. käyttäjän kanssa solmimamme sopimuksen noudattamiseksi tai käyttäjän 
nimenomaisesti kirjallisesti sallimien seikkojen toteuttamiseksi.

4.2 Muut tiedot
Käytämme myös muuntyyppisiä tietoja palvelujemme tarjoamiseksi.  
Käytämme näitä tietoja erityisesti 

• palvelujemme ymmärtämiseksi ja parantamiseksi. Teemme säännöllisesti 
tutkimuksia ja analysoimme trendejä ymmärtääksemme paremmin, miten 
käyttäjämme käyttävät palvelujamme, jotta voimme parantaa niitä.

• käyttäjiemme kanssa viestimiseksi:
• kysymyksiin vastaamiseksi 
• tietojen antamiseksi
• tietämyksen eteenpäin välittämiseksi

• ongelmien selvittämiseksi ja estämiseksi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
palvelujamme ja varmistamaan, että ne toimivat hyvin ja noudattavat voimassa 
olevia standardeja ja säännöksiä.



5. VALINTASI
Käyttäjänä voit hallita sitä, mihin tietoihin haluat antaa SMA Mineral 
-konsernille pääsyn. SMA Mineral -konserni voi käyttää sille 
antamiasi tietoja omaan lukuunsa palvelujensa kehittämiseksi.



6. TIEDOT, JOITA SMA MINERAL 
-KONSERNI JAKAA
Emme jaa henkilötietoja SMA Mineral -konsernin ulkopuolisille yrityksille, 
organisaatioille tai henkilöille muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

6.1 Suostumuksellasi
Jaamme henkilötietoja SMA Mineral -konsernin ulkopuolisille yrityksille, 
organisaatioille tai henkilöille silloin, kun olet antanut meille siihen 
suostumuksesi. Voimme jakaa arkaluonteisia henkilötietoja muille vain, 
jos olet antanut suostumuksesi siihen aktiivisella toimenpiteellä. 

6.2 Ulkoista käsittelyä varten
Siirrämme henkilötietoja edelleen lähiyhtiöillemme tai muille luotetuille yrityksille 
ja henkilöille, jotka ovat saaneet meiltä toimeksiannon käsitellä tietoja lukuumme 
ohjeidemme mukaisesti sekä tätä tietosuojakäytäntöä ja muita asianmukaisia 
luottamuksellisuutta ja tietoturvaa koskevia toimenpiteitä noudattaen.

6.3 Oikeudellisin perustein 

Pidätämme oikeuden jakaa tiettyjä tietoja SMA Mineral -konsernin ulkopuolisille 
yrityksille, organisaatioille tai henkilöille, jos meillä on syytä olettaa, että pääsy 
tällaisiin tietoihin sekä tällaisten tietojen käyttö, säilytys tai paljastaminen on 
kohtuullisessa määrin tarpeen 

• sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi sekä oikeusprosessien 
seuraamiseksi 

• oikeusviranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi

• voimassa olevien käyttöehtojen noudattamisen takaamiseksi, mukaan 
lukien mahdollisten niitä koskevien rikkomusten tutkimiseksi

• petosten, turvallisuusongelmien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, 
estämiseksi tai poistamiseksi muulla tavoin

• SMA Mineral -konsernin oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden 
suojaamiseksi.



6.4 Tiedot, jotka eivät koske tiettyä henkilöä
Voimme jakaa tietoja, joita ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön, julkisesti 
yhteistyökumppaneillemme, kuten julkaisijoille tai yhteistyösivustoille. 
Näin voimme esimerkiksi näyttää palvelujemme käyttötrendit. Tiedonkeruu 
kohdistuu kaikkiin sivuston mobiilikäyttäjiin yleisellä tasolla, emmekä voi 
jäljittää yksittäisiä käyttäjiä. Verkkosivustoon liittyvät tiedot ovat lisäksi 
luottamuksellisia, eli vain sivuston kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä 
on pääsy yksityiskohtaisiin tietoihin.



7. TIETOTURVA
Työskentelemme lujasti suojataksemme SMA Mineral -konsernia ja 
käyttäjiämme luvattomalta pääsyltä hallinnoimiimme tietoihin sekä 
hallinnoimiemme tietojen luvattomalta muuttamiselta, ilmitulolta ja 
tuhoamiselta. Erityiset turvatoimet:

• SSL

• Tarkistamme tietojen keruuta, säilytystä ja käsittelyä koskevat 
toimintatapamme, mukaan lukien fyysiset turvatoimet, estääksemme 
luvattoman pääsyn järjestelmään.

7.1 Tietojen turvallinen siirto
SMA Mineral -konserni käsittelee henkilötietoja aina turvallisesti ja suojatusti. 
Käytämme arkaluonteisten tietojen siirrossa aina turvallisia ja moderneja 
salaustoimintoja (HTTPS).


