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Yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan mukainen tietojen toimittamista koskeva 
velvollisuus 

 

Johdanto 

ENGEL AUSTRIA GmbH sitoutuu varauksetta Euroopan unionin tietosuojaperiaatteisiin ja 
huolehtii vastaavasti yleisen tietosuoja-asetuksen ratkaisevien sääntelyä koskevien tavoitteiden 
noudattamisesta. 

Näin ollen henkilötietoja kerätään, käsitellään ja siirretään ainoastaan vastaavan 
oikeusperustan (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla) toteutuessa, ja tässä yhteydessä 
noudatetaan tiukasti tietojen käsittelyn periaatteita (yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artikla). 

Jäljempänä annettavat tiedot muodostavat perustan yleisen tietosuoja-asetuksen takaamien 
rekisteröidyn oikeuksien tehokkaalle käyttämiselle. 

 

1. Rekisterinpitäjän henkilöllisyys  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista päättää ENGEL AUSTRIA GmbH. 
Yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun rekisterinpitäjän ENGEL AUSTRIA GmbH:n 
yhteystiedot ovat seuraavat: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Itävalta 

 

Puh.: +43 50 620-0 

Faksi: +43 50 620-3009 

Sähköposti: dataprotection@engelglobal.com   

 

Tietoja ENGEL-yhtiön toimipaikoista eri puolilla maailmaa (ENGEL-konserni) on saatavilla 
seuraavalla verkkosivulla: www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta 

ENGEL AUSTRIA GmbH käsittelee henkilötietoja tilausten käsittelemiseksi ja sopimusten 
täytäntöön panemiseksi sekä täyttääkseen lakisääteiset säilyttämisvelvoitteet. Lisäksi 
täydentävissä käsittelyvaiheissa toteutetaan rekisteröinti- ja lupamenettelyjä.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH kerää, käsittelee ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja rekisteröidyn 
suostumuksen perusteella. Sopimuksen täytäntöönpano eli ensisijainen käsittelytarkoitus 
muodostaa täydentävän oikeusperustan. Vastaavasti etenkin tietojen siirtämistä ENGEL-
konsernin sisällä koskee myös oikeutettu etu.       

 

3. Vastaanottaja Euroopan unionin sisällä 

Henkilötietoja siirretään käsittelytarkoitusten niin vaatiessa Euroopan unionin sisällä ENGEL-
konsernin yhtiöille ja agentuureille.  
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4. Kolmansiin maihin siirtäminen 

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin (kolmansiin maihin) yksinomaan 
ENGEL-konsernin niihin sijoittautuneille yhtiöille ja agentuureille tilausten käsittelemiseksi ja 
sopimusten täytäntöön panemiseksi.  

Jos tietojen siirtäminen ENGEL-konsernin yhtiöille tai agentuureille, jotka ovat sijoittautuneet 
Euroopan unionin ulkopuolelle, on välttämätöntä, Euroopan komissio on antanut tietosuojan 
riittävyyttä koskevan päätöksen tai toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa 
tarkoitettuja tietosuojaoikeudellisia suojatoimia. 

Huolimatta ENGEL-konsernin sisäisen tietosuojan korkeasta tasosta ja selkeästä 
sitoutumisesta yleisen tietosuoja-asetuksen tietosuojaperiaatteisiin tietojen siirtäminen 
kolmansiin maihin on poikkeuksetta riippuvaista rekisteröidyn suostumuksesta. 

 

5. Käsiteltävät tietoryhmät  

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot käsittävät 

- nimitiedot 

- osoitetiedot 

- yhteystiedot 

- työtehtävän. 

 

6. Säilyttämisaika 

Säilyttämisen rajoittamisen periaatteen mukaisesti ENGEL AUSTRIA GmbH säilyttää 
henkilötietoja lakisääteisten säilyttämisen määräaikojen ajan. Tässä yhteydessä ratkaisevien 
määräysten perusteella määräytyvä lähtökohtainen säilyttämisaika on seitsemän vuotta 
sopimuksen täytäntöönpanosta tai liikesuhteen päättymisestä.  

Lakisääteisistä säilyttämisen määräajoista riippumatta henkilötietoja säilytetään enintään niin 
kauan kuin on tarpeen konkreettisen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi tai erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen oikeusvaateiden 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

7. Rekisteröityjen oikeudet 

Etujensa suojaamiseksi rekisteröidyillä on 

- oikeus saada pääsy tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

- oikeus siirtää tietoja 

- oikeus ilmoitukseen oikaisusta/poistamisesta, mikäli mahdollista, sekä 

- oikeus täysin automaattisesti tehtyjen päätösten tarkistamiseen ihmisen toimesta. 

 

8. Suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa yksittäisiin tai kaikkiin 
käsittelytoimiin. Peruutus ei vaikuta peruutukseen saakka toteutettuihin käsittelyihin.  
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9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo yleisen tietosuoja-
asetuksen säännöksiä, hänellä on oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojaviranomaiselle: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki, tai mille tahansa muulle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 

 

10. Käsiteltyjen tietojen lähde 

Käsitellyt henkilötiedot ovat peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten julkisista 
rekistereistä (yritysrekisteri, kiinteistörekisteri) tai muuten verkossa saatavilla olevista 
tietokannoista ja lähteistä tai oikeudenhaltijoilta, joilla on oikeus toimittaa tietoja eteenpäin 
ENGEL AUSTRIA GmbH:lle.  

  


