Moët Hennessy Suomi Oy

Privacy Policy ‐ Moët Hennessy Suomi Oy
The Moët Hennessy group is committed to respecting your privacy and protecting personal data.
This privacy policy sets out how Moët Hennessy Suomi Oy (hereinafter referred to as "MH" or "we" in any form)
processes personal data.
This privacy policy applies to you if
‐ you are a contact person representing a current, former or prospective customer or supplier to us,
‐ you participate in our events or promotions or otherwise interact with us, or if
‐ you apply for a position at MH
For website visitors to https://moethennessynordic.com/ we refer to our Website Privacy Notice.
Additional privacy policies/notices with respect to specific contexts or situations may apply in addition to this Privacy
policy.
This privacy policy covers the following areas:
1.

What personal data we collect

2.

Why we process personal data and on what legal bases

3.

How we protect your personal data

4.

Your rights and contacting us

5.

Updates to this policy

1. What personal data we collect


Information about you: your name, address, email address, phone number, social media account, gender, date
of birth or photograph, or details of your employer and your position or education/qualification as well as
positions that you have applied for at MH



Transaction details and purchase history: details of purchases and other transactions, including the delivery
address and details of the products purchased



Payment details: payment details used to purchase our products and services, such as credit/debit card number
and expiry date



Information we collect about your participation in our promotions and competitions or attendance at our
events: information provided in your application forms, recordings you or we have made, details of guests in
connection with any promotions and competitions you have entered or won, or other information related to
your attendance at events, including any dietary and access assistance requirements you may have



Information about your interests: details of any hobbies or activities you undertake, details of your personal
interests



Marketing preference information: details of your marketing and communication preferences and information
we collect to help us determine what products and services that may be of interest to you



Survey information: your responses to market surveys that we conduct
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Our correspondence with you: including any feedback, complaints and comments from you via telephone,
email or social media, or records of any online, paper or in‐person correspondence and interactions between
us. If you have communicated with us by phone, we will collect details of the phone number used to call us

Sources of personal data
We collect much of the personal data that we hold about you directly from you or your interactions with us, or social
media sites. We may also receive your personal data from other sources, including business partners, sub‐contractors in
technical, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, credit
reference agencies, anti‐fraud databases and other third party databases, including sanctions lists, and business
information and research tools as well as from any contact persons whose data you have provided when applying for a
position with MH.
Special categories of personal data and other "sensitive" personal data
Under applicable data protection law, some categories of personal data are considered particularly sensitive and are
therefore subject to additional protection. These are personal data regarding health, racial or ethnic origin, political
opinions, religious beliefs, trade union membership or sexual orientation, and genetic and biometric data. Information
concerning criminal convictions and offences is also viewed as sensitive under applicable data protection law.
In limited circumstances, we will process sensitive personal data, for example, when we handle requests for special
medical or access assistance or your specific dietary requirements in connection with events, which may indicate your
religious beliefs, e.g. halal or kosher meal selections, or where we undertake certain background checks on you, which
may disclose information about previous criminal convictions. We handle this sensitive personal data in compliance with
applicable data protection laws.
2. Why we process personal data and on what legal bases
Under European data protection laws (European Data Protection Laws) we must establish and inform you of a legal basis
or “ground” for our use of your personal data. For each use mentioned below we note the purpose for which we use and
disclose it, and the legal basis or bases we rely on as the basis for our use. An explanation of each of the legal bases can
be found at the end of the document.
Depending on how you interact with us, we will use your personal data for the following purposes:



To manage our customer or supplier contracts: To carry out our contractual obligations towards our customers
and suppliers and to safeguard their fulfilment of contracts towards us, including to arrange delivery, to action
or cancel orders and secure payments, to provide you with the information, products and services that you
request from us, and to notify you about changes to our products and services
Legal bases and retention period
Legal bases: contract performance, legitimate interests (to enable us to perform our obligations and
provide products and services to you or to notify you about changes to our products and services)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.



To communicate effectively with you: To respond to your questions, comments, complaints or other
communications, including any queries relating to our products
Legal bases and retention period
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Legal bases: legitimate interests (to allow us to correspond with you and provide products and services to
you), legal claims
Retention period: The personal data will be retained for maximum one (1) year after the matter at hand
has been resolved.


To monitor activities and record our correspondence with you: To monitor our communications with you,
including to ensure service quality, compliance with procedures and for training purposes
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services)
Retention period: The personal data will be retained for maximum one (1) years after your latest
interaction with us.



To provide you with news and marketing materials: To provide you with information by post, email, phone,
SMS, or online or social media advertisement about products and services that we offer where such products or
services are similar to those already purchased, or where we otherwise have a legitimate interest for marketing
that can serve as a legal basis or where you have consented to being contacted for those purposes. We may also
use your personal data for marketing selected business partners’ products and services jointly with our products.
Where required by law, we will ask for your consent at the time we collect your data to conduct any of these
types of marketing. We will provide an option to unsubscribe or opt‐out of further communication in each
marketing email or you may opt out at any time by contacting us using the details set out in the “Contact” section
below.
Legal bases and retention period
Legal bases: consent, legitimate interests (to keep you updated with news in relation to our products and
services).
Retention period: The personal data will be retained for maximum two (2) years after your latest
interaction with us.



To understand our customers and prospects, and to develop and tailor our products and services: We may
analyse the personal data that we hold in order to measure or understand the effectiveness of the advertising
we serve outside our own web page, and deliver relevant advertising.
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services, allow us to improve
our products and services, and provide relevant content and advertising)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.



To run our promotions and competitions: Where you are participating in promotions and competitions, to run
such promotions and competitions, including to notify you if you have won. If you win a prize, in accordance
with local law, we may make your personal data and your guests’ personal data available on our websites and
social media pages and in press releases. We may also make these details available to third parties who may
need this information for prize fulfilment purposes
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, contract performance, legitimate interests (in order to successfully run our
promotions and competitions).
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Retention period: personal data will be deleted no later than 12 months after we consider that our
dialogue with the customer has ended.


To run our events: If you attend an event organised or otherwise supported by us, we may use your personal
data, including specific dietary requirements, health information and access assistance, in connection with
organizing the event
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legitimate interests (to allow us to run our events, and to cater for and
accommodate your specific preferences and requirements during our events), explicit consent (if
required)
Retention period: retention is related to the event as such, including follow‐ups and for maximum one (1)
year. Dietary requirements/health data are however deleted directly after the event.



In relation to fraud prevention: We and other organisations may access and use certain information to prevent
fraud as may be required by applicable law and regulation, and best practice, at any given time. If false or
inaccurate information is provided and fraud is identified or suspected, details may be passed to fraud
prevention agencies and other organisations, and may be recorded by us or them
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legitimate interests (to ensure that you fall within our acceptable risk
profile and to assist with the prevention of crime and fraud), substantial public interest
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.



To conduct certain checks, such as credit checks: We conduct checks including credit checks on organizations
that we have or consider to do business with. If you represent such organization, your personal data may appear
in reports/checks for the organization that you represent.
Legal bases and retention period
Legal bases: legal claims, legitimate interests (for the prevention of financial loss, crime and fraud)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.



To reorganise or make changes to our business: In the event that we: (i) are subject to negotiations for the sale
of our business or part thereof to a third party; (ii) are sold to a third party; or (iii) undergo a re‐organisation, we
may need to transfer some or all of your personal data to the relevant third party (or its advisors) as part of any
due diligence process for the purpose of analysing any proposed sale or re‐organisation. We may also need to
transfer your personal data to that re‐organised entity or third party after the sale or reorganisation for them to
use for the same purposes as set out in this privacy policy
Legal bases and retention period
Legal bases: legitimate interests (in order to allow us to change our business), legal obligation
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.
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To comply with legal and regulatory obligations: We may process your personal data to comply with our legal
and regulatory requirements, which may include disclosing your personal data to third parties, including
insurers, courts and/or regulators or law enforcement agencies in connection with enquiries, proceedings or
investigations by such parties anywhere in the world or where compelled to do so
Legal bases and retention period
Legal bases: legal obligations, legal claims, legitimate interests (to cooperate with law enforcement and
regulatory authorities)
Retention period: Your personal data will be retained to comply with regulatory requirements such as
bookkeeping regulations or to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish,
exercise or defend legal claims.



To conduct recruitment processes: We may process your personal data to conduct efficient recruitment
processes, which may include disclosing your personal data to third parties, including recruitment firms
Legal bases and retention period
Legal bases: contract performance, legitimate interests (to run our business).
Retention period: Your personal data will be retained during the recruitment process and may then be kept
to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish, exercise or defend legal claims,
or as long as it is needed to comply with regulatory requirements such as bookkeeping regulations. For
claims regarding discrimination in recruitment processes, the statutory limitation period is one (1) year in
Finland.

If you have any questions about the legal bases we rely on, please contact us using the details set out in the “Contact”
section below.
Disclosure of your information
In addition to the third parties mentioned above, we may also disclose your personal data to any member of the MH
group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries, who may use it in connection
with any of the purposes set out above. We will also share your personal data with third party service providers (such as
providers of marketing, IT or administrative services) who may process it on our behalf for any of the purposes set out
above.
3. How we protect your personal data
Where is your personal data stored?
The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside the EU/EEA. It may also be
processed by staff operating outside the EU/EEA who work for us or for one of our suppliers. Such staff may be engaged
in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details or the provision of support
services.
How long is your personal data stored for?
The personal data that we hold about you will not be kept for longer than is permitted by law and will only be kept for as
long as necessary with respect to any purpose set out under the heading “Why we process personal data and on what
legal bases” above.
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In addition to retention which is directly related to the processing purposes set out above, we may keep personal
data to the end of the applicable statutory limitation period in order to establish, exercise or defend legal claims,
or to comply with regulatory requirements such as bookkeeping regulations.
Disclosure of your information outside the EEA
Where we transfer personal data from inside the European Economic Area (the EEA) to outside the EEA, we only do it in
order to fulfil the processing purposes set out above. In case of transfers, we may be required to take specific additional
measures to safeguard the relevant personal data. Certain countries outside the EEA have been approved by the
European Commission as providing essentially equivalent protections to EEA data protection laws and, therefore, no
additional safeguards are required to export personal data to these jurisdictions. In countries that have not had these
approvals, we will use appropriate safeguards to protect any personal data being transferred, such as EU Commission‐
approved model contractual clauses or binding corporate rules permitted by applicable legal requirements.
Please contact us using the details set out in the “Contact” section below if you would like to see a copy of the specific
safeguards applied to the export of your personal data.
Protection of your personal data
We have implemented appropriate technical and organizational measures for the protection of personal data.
All information you provide to us is stored on our secure servers.
Any payment transactions will be encrypted using SSL technology.
Where you have chosen a username and created a password, you are responsible for treating your credentials
confidentially. We hence ask you not to share these with anyone.
Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will do our best to
protect your personal data, we cannot guarantee the security of personal data transmitted ‐ any transmission is at your
own risk.

4. Your rights and contacting us
Marketing
You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform you and
collect your consent (before collecting your data) if we intend to use your data for such purposes or if we intend to
disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by
checking certain boxes on the forms we use to collect your data or clicking unsubscribe at the bottom of the emails we
send to you for marketing purposes. You can also exercise the right at any time privacy‐finland@moethennessy.com.
Updating information
We will use reasonable endeavours to ensure that your personal data is accurate. We kindly ask that you notify us of any
changes to the personal data that you have provided to us by contacting your usual MH contact person or the MH
department that you have been in contact with.
Rights for natural persons under the GDPR
Under the GDPR, natural persons have the following rights:


right to be informed about how their personal data is used;
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right of access to their personal data, including to obtain a copy;



right to request rectification of their personal data and complete any incomplete personal data;



right to request deletion of their personal data (which we may be obliged to comply with); and



right to request restriction of how their personal data is processed whilst a raised inquiry is considered.

In addition, under certain conditions, natural persons have the right to:


where processing is based on consent, withdraw the consent;



ask us to transmit the personal data they have provided and that we still hold about them to a third party
electronically;



object to any processing of personal data that we process on the “legitimate interests” or “public interests”
grounds, unless our reasons for the underlying processing outweigh their interests, rights and freedoms; and



object to direct marketing (including any profiling for such purposes) at any time.

These rights are subject to certain exemptions to safeguard the public interest (e.g. the prevention or detection of crime)
and our interests (e.g. the maintenance of legal privilege), and may not all be available in the country in which you are
based.
If you have the right to do so, you can exercise these rights by contacting us using the details set out in the “Contact”
section below.
If you are not satisfied with our use of your personal data or our response to any exercise of these rights you have the
right to complain to the Finnish Office of the Data Protection Ombudsman at www.tietosuoja.fi, e‐mail tietosuoja@om.fi,
switchboard +358 (0)29 566 6700.
Contact
Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to ´the following
email address: dpo.rh@moethennessy.com or privacy‐finland@moethennessy.com.
By mail to the following address: To the Data Protection Officer, 43 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris.
5. Updates to this Privacy Policy
Any changes we may make to this Privacy policy will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by
e‐mail. Please check back frequently to see any updates or changes to this privacy policy.
Last update: November 2019.
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Legal bases for processing of personal data under the GDPR
(a) Consent: the individual has given clear consent to process their personal data for the specific purpose at hand.
(b) Contract performance: the processing is necessary for MH to perform contractual duties towards an individual, or
because MH has been asked by the individual to take specific steps before entering into a contract.
(c) Legal obligation: the processing is necessary for MH to comply with a legal obligation, such as bookkeeping regulations
or appropriately securing that alcoholic beverages are not sold to individuals that are under age.
(d) Vital interests: the processing is necessary to protect someone’s life.
(e) Public task: the processing is necessary for MH to perform a task in the public interest or for MH's official functions,
and the task or function has a clear basis in law.
(f) Legitimate interests: the processing is necessary for MH's legitimate interests or the legitimate interests of a third
party, unless there is a good reason to protect the individual’s personal data which overrides those legitimate interests.
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Tietosuojaseloste ‐ Moët Hennessy Suomi Oy
Moët Hennessy ‐ryhmä on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi sekä suojelemaan henkilötietojasi.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Moët Hennessy Suomi Oy (johon viitataan tästedes sanoilla "MH" tai "me",
miten vain taivutettuna) käsittelee henkilötietoja.
Tämä tietosuojaseloste koskee sinua, jos
‐ olet yhteyshenkilö, joka edustaa nykyistä, aiempaa tai mahdollista asiakasta tai toimittajaamme,
‐ osallistut tapahtumiimme tai kampanjoihimme tai olet meihin muuten yhteydessä, tai jos
‐ haet töihin MH:lle.
Vierailijoita verkkosivuillamme https://moethennessynordic.com/ koskee verkkosivujemme tietosuojaseloste.
Tämän tietosuojaselosteen lisäksi erityisiä tilanteita tai yhteyksiä saattaa koskea erityiset tietosuojaselosteet
tai ‐käytännöt.
Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osiot:
1.

Mitä henkilötietoja keräämme?

2.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?

3.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

4.

Sinun oikeutesi ja yhteydenottotavat

5.

Tietosuojaselosteen päivitykset

1. Mitä henkilötietoja keräämme?


Tietoa sinusta: nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, sosiaalisen median tilisi, sukupuolesi,
syntymäaikasi tai kuvasi, tai tiedot työnantajastasi ja työnimikkeestäsi tai koulutusta/pätevyyttä koskevat tietosi
sekä ne työtehtävät, joihin olet hakenut MH:lla



Tietoa kauppatapahtumista ja ostohistoriasta: tiedot ostoistasi ja muista kauppatapahtumista, mukaan lukien
toimitusosoite ja tiedot ostetuista tuotteista



Maksutiedot: maksutiedot, joita käytät ostaessasi tuotteita ja palveluitamme, kuten luotto‐ tai maksukorttisi
tiedot ja voimassaolo



Tiedot, joita keräämme osallistumisestasi tapahtumiimme, kampanjoihimme tai kilpailuihimme: tiedot joita
annat hakulomakkeilla, sinun tai meidän tekemämme tallenteet, tietoja vieraista liittyen kampanjoihin tai
kilpailuihin, joihin olet osallistunut tai jotka olet voittanut, tai muuta tietoa liittyen osallistumiseesi tapahtumiin,
mukaan lukien tiedot mahdollisista ruokavalioon tai liikkumiseen liittyvistä erityistarpeistasi



Tietoa kiinnostuksenkohteistasi: tiedot harrastuksistasi tai aktiviteeteistasi, tietoja henkilökohtaisista
kiinnostuksenkohteistasi



Tietoa markkinointivalinnoistasi: tiedot markkinointi‐ ja viestintätoiveistasi sekä tietoa, joka auttaa meitä
määrittämään tuotteita ja palveluita, jotka voisivat kiinnostaa sinua
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Tietoa kyselyistä: vastauksesi tekemiimme markkinakyselyihin



Kanssasi käymämme viestintä: mukaan lukien kaikki puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta
antamasi palaute, valitukset ja kommentit, tai tallenteet verkon välityksellä, kirjeitse tai kasvotusten käydystä
viestinnästä ja yhteydenotoista. Mikäli olet ollut meihin yhteydessä puhelimitse, keräämme tiedot
puhelinnumerosta, jota käytit soittaessasi meille.

Henkilötietojen lähteet
Keräämme suuren osan käsittelemistämme henkilötiedoistasi suoraan sinulta tai kanssasi käydystä yhteydenpidosta,
taikka sosiaalisen median kanavoilta. Saatamme myös vastaanottaa henkilötietojasi muista lähteistä, kuten
liikekumppaneilta,
alihankkijoilta
teknisissä,
maksu‐
tai
kuljetuspalveluissa,
mainosverkostoilta,
analytiikkapalveluntarjoajilta, tiedonhakupalveluntarjoajilta, luottotietoyrityksiltä, petostentorjunnan tietokannoista ja
muista kolmansien osapuolien tietokannoista, mukaan lukien pakotelistoilta, sekä yritystietojärjestelmistä ja
tiedonhakuvälineistä sekä mahdollisilta yhteyshenkilöiltä, joiden tiedot olet antanut hakiessasi työpaikkaa MH:lla.
Henkilötietojen erityisryhmät ja muut "arkaluonteiset" henkilötiedot
Soveltuvien tietosuojalakien mukaan jotkut henkilötietojen ryhmät voivat olla erityisen arkaluonteisia ja ovat siten
korotetun suojan alaisia. Tällaiset henkilötiedot koskevat esimerkiksi terveyttä, rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia
mielipiteitä, uskonnollisia vakaumuksia, ammattiliiton jäsenyyttä tai henkilön seksuaalista suuntautumista, sekä
geneettisiä tai biometrisiä tietoja. Rikostuomioita ja rikkomuksia koskevat tiedot katsotaan myös arkaluonteisiksi
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Käsittelemme arkaluonteisia henkilötietojasi rajatuissa tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelemme
terveydentilaan, ruokavalioon tai liikkumiseen liittyviä erityistarpeita koskevia pyyntöjä tapahtumien yhteydessä, mikä
saattaa viestiä uskonnollisesta vakaumuksestasi, esim. halal‐ tai kosher‐ruokavalinnat, tai kun teemme tiettyjä sinua
koskevia taustaselvityksiä, jotka saattavat paljastaa tietoja aiemmista rikostuomioistasi. Käsittelemme tällaisia
arkaluonteisia henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
2. Miksi käsittelemme henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?
Eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön (Eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö) perusteella meidän on määriteltävä
ja ilmoitettava henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste tai "peruste". Kerromme jokaiselle alla mainitulle
käsittelytarkoitukselle syyn, minkä vuoksi käsittelemme ja luovutamme henkilötietoja, sekä oikeusperusteen
tai ‐perusteet, joihin nojaamme käsittelyn perusteena. Selitys kustakin oikeusperusteesta löytyy tämän asiakirjan lopusta.
Riippuen siitä, miten olet meihin yhteydessä, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:



Hallinnoidaksemme asiakas‐ tai toimittajasopimuksiamme: toteuttaaksemme sopimusvelvoitteemme
asiakkaitamme ja toimittajiamme kohtaan sekä turvataksemme heidän sopimusvelvoitteidensa täyttämisen
meitä kohtaan, mukaan lukien toimitusten järjestäminen, tilauksien toimeenpano tai peruminen, maksujen
suojaaminen, pyytämiesi tietojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sekä sinulle palvelujemme ja
tuotteidemme muutoksista ilmoittaminen.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: sopimuksen täyttäminen, oikeutetut edut (jotta voimme mahdollistaa velvoitteidemme
täyttämisen, ja tavaroiden ja palveluiden tarjoamisen sinulle, tai ilmoittaa sinulle muutoksista
tavaroissamme ja palveluissamme).
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännöllisten vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi, tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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Viestiäksemme tehokkaasti kanssasi: vastataksemme kysymyksiisi, kommentteihisi, valituksiisi tai muuhun
viestintääsi, kuten tuotteisiimme liittyviin kyselyihin.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: oikeutetut edut (voidaksemme vastata sinulle ja tarjota sinulle tuotteita ja palveluita),
oikeusvaateet.
Säilytysaika: henkilötiedot säilytetään enintään yhden (1) vuoden ajan siitä, kun kyseessä oleva asia on
ratkaistu.



Seurataksemme toimintoja ja tallentaaksemme kanssasi käytyä viestintää: seurataksemme kanssasi
käymäämme viestintää, mukaan lukien palvelun laadun ja prosessien noudattamisen varmistaminen sekä
koulutustarkoitukset.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: oikeutetut edut (varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme laadun).
Säilytysaika: henkilötiedot säilytetään enintään yhden (1) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut meihin
yhteydessä.



Tarjotaksemme sinulle uutisia ja markkinointimateriaaleja: tarjotaksemme sinulle postitse, sähköpostitse,
puhelimitse, tai tekstiviestitse tietoa, tai internetin tai sosiaalisen median kautta mainontaa tarjoamistamme
tuotteista ja palveluista, milloin tuotteet tai palvelut ovat samankaltaisia jo ostettujen tuotteiden tai palveluiden
kanssa, tai milloin meillä muutoin on markkinointiin oikeutettu etu, mikä voi toimia oikeusperusteena, tai milloin
olet antanut suostumuksesi siihen, että sinuun otetaan yhteyttä näihin tarkoituksiin. Saatamme myös käsitellä
henkilötietojasi valittujen liiketoimintakumppanien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin yhdessä meidän
tuotteidemme kanssa. Milloin laki sitä edellyttää, me pyydämme henkilötietojen keräämisen yhteydessä
suostumuksesi siihen, että voimme tehdä tämänlaista markkinointia. Sinulla on myös mahdollisuus perua tilaus
tai valita olla vastaanottamatta myöhempää viestintää jokaisessa markkinointisähköpostiviestissä tai milloin
vain ottamalla meihin yhteyttä "Yhteydenotto"‐kohdassa mainittuihin yhteystietoihin.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: suostumus, oikeutetut edut (jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tuotteisiimme ja
palveluihimme liittyvistä uutisista).
Säilytysaika: henkilötietoja säilytetään enintään kahden (2) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut meihin
yhteydessä.



Ymmärtääksemme nykyisiä ja mahdollisia asiakkaitamme, ja kehittääksemme ja räätälöidäksemme
tuotteitamme ja palveluitamme: saatamme analysoida säilyttämiämme henkilötietoja mitataksemme tai
ymmärtääksemme omien verkkosivujemme ulkopuolella suorittamamme mainonnan tehokkuutta, ja
tehdäksemme asianmukaista markkinointia.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: oikeutetut edut (jotta voimme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laadun,
mahdollistaa tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisen, ja toimittaa relevanttia sisältöä ja mainontaa).
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännön vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.



Kampanjoiden tai kilpailujen järjestämiseksi: Kun osallistut kampanjoihimme ja kilpailuihin, toteuttaaksemme
näitä kampanjoita tai kilpailuja, esimerkiksi ilmoittaaksemme sinulle, jos olet voittanut. Mikäli voitat palkinnon,
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saatamme asettaa sinun ja vierailijoidesi henkilötiedot saataville verkkosivuillemme, sosiaalisen median
sivustoille ja lehdistötiedotteisiin, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös asettaa tällaiset tiedot
saataville kolmansille osapuolille, jotka saattavat tarvita näitä tietoja palkinnon toimittamistarkoituksiin.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: lakisääteiset velvoitteet, sopimuksen täyttäminen, oikeutetut edut (jotta voimme
järjestää kampanjat ja kilpailut onnistuneella tavalla).
Säilytysaika: henkilötiedot poistetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun katsomme
vuoropuhelumme asiakkaan kanssa päättyneeksi.


Tapahtumiemme järjestämiseksi: mikäli osallistut järjestämäämme tai muutoin tukemaamme tapahtumaan,
saatamme käsitellä henkilötietojasi, kuten ruokavalioon, terveyteen tai liikkumiseen liittyviä erityistarpeita
koskevia tietoja, tapahtumiemme järjestämiseen liittyen.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: lakisääteiset velvoitteet, oikeutetut edut (jotta voimme järjestää tapahtumiamme, ja
ottaa huomioon ja mukautua erityisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi tapahtumiemme aikana), nimenomainen
suostumus (mikäli tarpeen).
Säilytysaika: säilytys rajoittuu tapahtumaan itsessään, sisältäen jatkoviestinnän, ja enintään yhden (1)
vuoden säilytysaikaan. Ruokavaliotiedot/terveystiedot poistetaan kuitenkin välittömästi tapahtuman
jälkeen.



Petosten torjuntaan liittyen: me ja muut organisaatiot saatamme saada pääsyn tiettyihin tietoihin ja hyödyntää
niitä petosten torjumiseksi, soveltuvan lainsäädännön ja sääntelyn sekä parhaiden käytäntöjemme vaatimusten
mukaisesti, milloin tahansa. Mikäli on annettu vääriä tai epätäsmällisiä tietoja, ja petosta epäillään tai se
huomataan, tiedot saatetaan välittää petosten torjunnan yksiköille ja muille organisaatioille, ja tallentaa meidän
tai heidän toimesta.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: lakisääteiset velvoitteet, oikeutetut edut (jotta voimme varmistaa, että olet
hyväksymämme riskiprofiilin sisällä, ja avustaa rikosten ja petosten torjunnassa), tärkeä yleinen etu.
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännön vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi, tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.



Tiettyjen tarkastusten, kuten luottotarkastusten suorittamiseksi: suoritamme tarkastuksia, mukaan lukien
luottotarkastuksia, sellaisista organisaatioista, joiden kanssa meillä on tai harkitsemme liikesuhdetta. Mikäli
edustat tällaista organisaatiota, sinun henkilötietosi saattavat näkyä edustamasi organisaation
raporteilla/tarkastuksissa.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: oikeusvaateet, oikeutetut edut (jotta voimme torjua taloudellisia tappioita, rikollisuutta
ja petoksia).
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännön vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi, tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.



Liiketoimintamme uudelleenjärjestelyyn tai muutoksiin liittyen: mikäli (i) olemme osallisina neuvotteluissa
liiketoimintamme tai sen osan myymisestä kolmannelle osapuolelle; (ii) meidät myydään kolmannelle
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osapuolelle; tai (iii) käymme läpi uudelleenjärjestelyn, me saatamme joutua siirtämään joitain henkilötietojasi
tai kaikki henkilötietosi kyseessä olevalle kolmannelle osapuolelle (tai sen neuvonantajille) osana due diligence
‐prosessia ehdotetun myynnin tai uudelleenjärjestelyn arvioimiseksi. Saatamme myös joutua siirtämään
henkilötietojasi tähän uudelleenjärjestettyyn yhteisöön tai kolmannelle osapuolelle myynnin tai
uudelleenjärjestelyn jälkeen käytettäväksi samoihin, tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: oikeutetut edut (voidaksemme muuttaa liiketoimintaamme), lakisääteinen velvoite.
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännön vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi, tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Noudattaaksemme lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia velvoitteita: saatamme käsitellä henkilötietojasi
noudattaaksemme lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia vaatimuksia, joihin voi kuulua esimerkiksi henkilötietojesi
luovutus kolmansille osapuolille, kuten vakuuttajille, tuomioistuimille ja/tai hallintoviranomaisille tai
lainvalvonnalle heidän missä tahansa maailmassa suorittamiensa tiedustelujen, oikeudenkäyntimenettelyjen tai
tutkintojen johdosta, tai kun meidän on pakottavasti niin tehtävä.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: lakisääteiset velvoitteet, oikeusvaateet, oikeutetut edut (lainvalvonnan ja viranomaisten
avustamiseksi).
Säilytysaika: henkilötietojasi säilytetään lainsäädännön vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön,
noudattamiseksi, tai soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateiden
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.



Rekrytointiprosessien suorittamiseksi: Saatamme käsitellä henkilötietojasi suorittaaksemme tehokkaita
rekrytointiprosesseja, joihin saattaa sisältyä henkilötietojesi siirto kolmansille osapuolille, kuten
rekrytointitoimistoille.
Oikeusperusteet ja säilytysaika
Oikeusperusteet: sopimusten täyttäminen, oikeutetut edut (jotta voimme hoitaa liiketoimintaamme).
Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään rekrytointiprosessin ajan, ja saatetaan sen jälkeen säilyttää
soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi, tai niin pitkään kuin on tarpeen lainsäädännön vaatimusten, kuten
kirjanpitolainsäädännön, noudattamiseksi. Rekrytointiprosessin aikana tapahtunutta syrjintää koskevien
kanteiden lakisääteinen vanhentumisaika on yksi (1) vuosi Suomessa.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää oikeusperusteistamme, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa "Yhteydenotto"
mainittuihin yhteystietoihin.
Tietojesi luovuttaminen
Yllä mainittujen kolmansien osapuolten lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietojasi mille tahansa MH‐konsernin osalle,
tarkoittaen konserniyhtiöitämme, ylintä holding‐yhtiötämme ja sen tytäryhtiöitä, jotka saattavat käyttää henkilötietoja
yllä mainittuihin tarkoituksiin liittyen. Me jaamme henkilötietojasi myös palveluntarjoajille, jotka ovat kolmansia
osapuolia (kuten markkinoinnin, IT:n tai hallinnolliset palveluntarjoajat), ja jotka saattavat käsitellä niitä puolestamme
mihin tahansa yllä mainittuihin tarkoituksiin.
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3. Miten suojaamme henkilötietojasi?
Missä henkilötietojasi säilytetään?
Sinulta keräämiämme henkilötietoja voidaan siirtää ja säilyttää EU/ETA‐alueen ulkopuolella. Tietoja saattaa käsitellä
meidän tai alihankkijamme henkilöstö, joka toimii EU/ETA‐alueen ulkopuolella. Tällainen henkilöstö saattaa osallistua
esimerkiksi tilauksesi täyttämiseen, maksutietojesi käsittelyyn tai tukipalveluiden toimittamiseen.
Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään?
Hallussamme olevia henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin mikä on lainsäädännön mukaan sallittua, ja niitä säilytetään
vain niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa mihin tahansa “Miksi käsittelemme henkilötietojasi ja millä
oikeusperusteilla” ‐otsikon alla listattuun tarkoitukseen.
Yllä mainittuihin käsittelytarkoituksiin välittömästi liittyvän säilyttämisen lisäksi voimme säilyttää henkilötietoja
soveltuvan lakisääteisen vanhentumisajan päättymiseen saakka, jotta voimme laatia, esittää tai puolustaa oikeusvaateita,
taikka toimia sääntelyn, kuten kirjanpitolainsäädännön, mukaisesti.
Tietojesi luovutus ETA:n ulkopuolelle
Kun siirrämme henkilötietoja Euroopan talousalueelta (ETA) ETA:n ulkopuolelle, teemme sen ainoastaan täyttääksemme
yllä mainittuja käsittelytarkoituksia. Siirron tapauksissa meidän saattaa olla tarpeen tehdä erityisiä lisätoimenpiteitä, jotta
voimme turvata kyseessä olevat henkilötiedot. Tietyt ETA:n ulkopuolella olevat maat ovat saaneet Euroopan komission
hyväksynnän maina, jotka tarjoavat ETA:n tietosuojalainsäädäntöä olennaisilta osin vastaavan tietosuojan tason, jolloin
henkilötietojen siirto tälle lainkäyttöalueelle ei vaadi lisäsuojatoimia. Niissä maissa, jotka eivät ole saaneet tällaista
hyväksyntää, käytämme asianmukaisia suojatoimia suojataksemme siirrettäviä henkilötietoja, kuten Euroopan komission
hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä, jotka täyttävät soveltuvan lainsäädännön
vaatimukset.
Ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa "Yhteydenotto" annettuja yhteystietoja, mikäli haluat nähdä kopion erityisistä
suojatoimenpiteistä, jotka soveltuvat henkilötietojesi siirtoon.
Henkilötietojesi suoja
Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
Kaikki toimittamasi tiedot säilytetään suojatuilla palvelimilla.
Kaikki maksutapahtumat salataan käyttäen SSL‐tekniikkaa.
Mikäli olet valinnut käyttäjätunnuksen ja luonut salasanan, sinun vastuulla on kohdella näitä tunnisteita
luottamuksellisesti. Älä jaa näitä kenenkään kanssa.
Valitettavasti tiedonvälitys internetin välityksellä ei ole täysin turvallista. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme
henkilötietojasi, emme voi taata turvallista tiedonsiirtoa ‐ mikä tahansa tiedonsiirto on omalla vastuullasi.
4. Sinun oikeutesi ja yhteydenottotavat
Markkinointi
Sinulla on oikeus pyytää, että emme käytä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. Me yleensä kerromme sinulle ja
pyydämme suostumuksesi (ennen henkilötietojen keräämistä), mikäli aiomme käyttää tietojasi tällaisiin tarkoituksiin, tai
jos aiomme luovuttaa tietojasi mille tahansa kolmannelle osapuolelle näihin tarkoituksiin. Voit käyttää oikeuttasi tällaisen
käsittelyn estämiseen rastittamalla tiettyjä ruutuja lomakkeilla, joita käytämme henkilötietojesi keräämiseen, tai
klikkaamalla tilauksen perumiseen viittaavaa linkkiä markkinointitarkoituksessa lähettämiemme sähköpostiviestien
lopussa. Voit myös milloin tahansa käyttää tätä oikeuttasi lähettämällä viestin osoitteeseen privacy‐
finland@moethennessy.com.
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Tietojen päivitys
Toteutamme kohtuullisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat täsmällisiä. Pyydämme sinua
ilmoittamaan meille toimittamiesi henkilötietojen muutoksista ottamalla yhteyttä tavanomaiseen MH‐yhteyshenkilöösi
tai siihen MH‐osastoon, johon olet ollut yhteydessä.
Luonnollisten henkilöiden oikeudet tietosuoja‐asetuksen (GDPR) nojalla
Tietosuoja‐asetuksen nojalla luonnollisilla henkilöillä on seuraavat oikeudet:


oikeus saada tietoa siitä, miten heidän henkilötietoja käsitellään;



oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin, mukaan lukien saada niistä jäljennös;



oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;



oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista (mitä saatamme olla velvollisia noudattamaan); ja



oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sillä aikaa, kun tehtyä pyyntöä käsitellään.

Lisäksi, tietyissä olosuhteissa, luonnollisilla henkilöillä on oikeus:


milloin käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumus;



pyytää meitä siirtämään heidän antamansa henkilötiedot, jotka meillä on heistä edelleen hallussa, kolmannelle
osapuolelle sähköisesti;



vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota teemme oikeutetun edun tai yleisen edun perusteella, paitsi
jos perusteemme kyseiseen käsittelyyn syrjäyttää heidän etunsa, oikeutensa ja vapautensa; ja



vastustaa suoramarkkinointia (mukaan lukien tähän tarkoitukseen tehtävää profilointia) milloin tahansa.

Näihin oikeuksiin soveltuvat tietyt yleisen edun suojaamiseen (esim. rikosten torjunta tai paljastaminen) ja meidän
etuihimme (esim. oikeudelliseen neuvonantoon liittyvä luottamuksellisuus) liittyvät poikkeukset, ja ne eivät välttämättä
ole saatavilla siinä maassa, johon olet sijoittautunut.
Mikäli sinulla on siihen oikeus, voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä kohdassa "Yhteydenotto"
ilmoitettuihin yhteystietoihin.
Mikäli olet tyytymätön siihen, miten käytämme henkilötietojasi, tai meidän vastaukseemme näiden oikeuksien
käyttämiseen liittyen, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa www.tietosuoja.fi,
sähköposti tietosuoja@om.fi, vaihde +358 (0)29 566 6700.
Yhteydenotto
Tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita, ja ne tulisi osoittaa
seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: dpo.rh@moethennessy.com tai privacy‐finland@moethennessy.com.
Postitse seuraavaan osoitteeseen: Data Protection Officer, 43 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France.
5. Tietosuojaselosteen päivitykset
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen tekemämme muutokset julkaistaan tällä sivulla, ja milloin se on asianmukaista,
ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse. Tarkistathan tasaisin väliajoin tämän tietosuojaselosteen päivitysten tai
muutosten varalta. Viimeisin päivitys: marraskuu 2019.
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet tietosuoja‐asetuksen (GDPR) nojalla
(a) Suostumus: yksilö on antanut selkeän suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn käsillä olevaan, erityiseen
tarkoitukseen.
(b) Sopimuksen täyttäminen: käsittely on tarpeen, jotta MH voi täyttää sopimukseen perustuvat velvoitteensa suhteessa
yksilöön, tai koska yksilö on pyytänyt MH:ta tekemään tiettyjä toimia ennen sopimuksen solmimista.
(c) Lakisääteinen velvoite: käsittely on tarpeen, jotta MH voi noudattaa lakisääteistä velvoitetta, kuten
kirjanpitolainsäädäntöä tai sen asianmukaista varmistamista, että alkoholijuomia ei myydä alaikäisille henkilöille.
(d) Elintärkeät edut: käsittely on tarpeen ihmishenkien suojelemiseksi.
(e) Julkinen tehtävä: käsittely on tarpeen, jotta MH voi toteuttaa tehtävän yleisen edun vuoksi tai MH:n julkisten
toimintojen hyväksi, ja tehtävällä tai toiminnolla on selkeä perusta lainsäädännössä.
(f) Oikeutetut edut: käsittely on tarpeen MH:n oikeutetun edun tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun perusteella,
paitsi milloin käsillä on nämä oikeutetut edut syrjäyttävä hyvä syy suojella yksilön henkilötietoja.

