
IMPRINT 

Conaxess Trade -tavaramerkki ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat käytössä GIP 

Development SARL:n lisenssillä, www.gip-development.lu. 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Conaxess Trade on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. 

Tämä tietosuojakäytäntö (“Tietosuojakäytäntö”) selventää miten Conaxess 

Trade ja sen auktorisoidut kumppanit sekä siihen sidoksissa olevat yhtiöt 

(“Conaxess Trade”) käsittelevät henkilötietojasi conaxesstrade.com ja muiden 

Conaxess Trade -verkkosivustojen (“Verkkosivusto”) yhteydessä. 

Termi “henkilötieto” tarkoittaa tässä Tietosuojakäytännössä kaikkia niitä tietoja 

joilla sinut voidaan identifioida, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, 

sähköpostiosoitteesi, tai mitä tahansa muuta toimittamaasi tietoa. 

Lue tämä Tietosuojakäytäntö huolellisesti ennen Verkkosivuston käyttöä. Jos et 

hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä, keskeytä Verkkosivuston käyttö. 

Henkilötiedot 

Conaxess Trade käsittelee henkilötietojasi EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukaisesti. 

Conaxess Trade voi kerätä Verkkosivustoa käyttäessäsi vapaaehtoisesti 

antamiasi tietoja. Käyttämällä tätä Verkkosivustoa tai antamalla henkilötietojasi 

hyväksyt tietojen käsittelyn Conaxess Tradessa jäljempänä tässä dokumentissa 

kuvatulla tavalla. 

Conaxess Trade ilmoittaa aina henkilötietojen keruusta tätä Verkkosivustoa 

käytettäessä. 

Verkkosivuston kautta kerättävät henkilötiedot muodostuvat yleisistä yhteys- ja 

henkilötiedoista, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 

organisaatio, yhteydenottopyyntöjä koskevista tiedoista, rekrytoinnissa 

http://www.gip-development.lu/


käytettävistä tiedoista sekä muista tiedoista jotka ovat tarpeellisia 

Verkkosivuston hallinnoimiseksi ja sen palvelujen tuottamiseksi. 

Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Tällä Verkkosivustolla kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää 

o Asiakas-, sijoittaja- ja mediasuhteiden hallinnointiin ja viestintään, 

o Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn, 

o Markkinointitiedon tuottamiseen, 

o Rekrytointiin ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin, ja 

o Muiden tämän Verkkosivuston hallinnointiin ja kehittämiseen sekä sen tarjoamiin 

palveluihin liittyvien asioiden käsittelyyn. 

Emme säilytä tietoja lainsäädännön sallimaa enimmäisaikaa pidempään. 

 

Henkilötietojen siirto 

Henkilötietoja voidaan siirtää Conaxess Trade -konsernin yritysten välillä. 

Henkilötietojen käsittelyyn Conaxess Trade -konsernin liiketoimintatarpeiden 

mukaisesti voidaan käyttää palveluntarjoajaa kolmantena osapuolena. 

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällaisissa siirroissa 

noudatetaan EU:n Tietosuoja-asetusta (GDPR). Siirrot perustuvat EU:n 

komission hyväksymiin malliklausuuleihin. 

Antamalla henkilökohtaisia tietojasi ilmaiset suostumuksesi tietojen siirtoon, 

säilytykseen ja käsittelyyn. 

Conaxess Trade toimii kaikissa vaiheissa siten kuin on tarpeen ja kohtuullista 

henkilötietojesi käsittelemiseksi turvallisesti ja tämän Tietosuojakäytännön 

mukaisesti. Conaxess Trade varaa oikeuden siirtää henkikötietoja pakottavan 



lainsäädännön tai viranomaisten sitä vaatiessa. Conaxess Trade voi laatia 

luotettaville kolmansille osapuolille Verkkosivustosta tilastoja koskien 

asiakkaitaan, myyntiä, liikennöintiä ja muuta näihin liittyvää tietoa. Nämä tilastot 

eivät sisällä mitään henkilötietoja. 

SINUN OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus tutustua sinusta säilyttämiimme henkilötietoihin. Voit olla 

yhteydessä Conaxess Tradeen tarkistaaksesi sinua koskevan henkilötiedon 

oikeellisuuden. Pyynnöstäsi Conaxess Trade oikaisee tai poistaa puutteelliset, 

virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 

Voit peruuttaa antamasi luvan käsitellä henkilötietojasi. Koska tietojesi käsittely 

on meille tarpeen jotta voimme tarjota sinulle palvelujamme, voi luvan 

peruuttaminen johtaa tilanteeseen jossa emme voi tarjota sinulle kaikkia 

palvelujamme tai osaa niistä. 

IP-osoitteet, evästeet ja muut työkalut 

Conaxess Trade voi kerätä järjestelmähallinnolle tietoa sinun tietokoneestasi, 

sisältäen IP-osoitteesi, käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin. Tämä on 

tilastotietoa Conaxess Traden käyttäjien verkkoselaustapahtumista ja -tavoista 

eikä siitä voida identifioida yksittäistä henkilöä. 

Samasta syystä Conaxess Trade saattaa saada tietoa Conaxess Traden 

Verkkosivuston käytöstäsi käyttäen evästetiedostoa, jota säilytetään sinun 

tietokoneesi kovalevyllä. Evästeiden sisältämää tietoa siirretään tietokoneesi 

kovalevylle. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään sivustoamme ja tarjoamaan 

parempaa ja personoidumpaa palvelua. Ne antavat meille mahdollisuuden: 

o Arvioida sivuston käyttäjien määrää ja käyttötapoja. 



o Säilyttää informaatiota preferensseistäsi ja muokata sivustoamme sinun 

yksilöllisten kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti. 

o Nopeuttaa hakujasi. 

o Tunnistaa sinut, kun palaat sivuillemme. 

Voit selaimesi asetusten kautta kieltäytyä hyväksymästä evästeitä. Mikäli valitset 

tällaiset asetukset, saattaa olla ettei sinulla ole pääsyä kaikkiin Verkkosivuston 

osiin. Kun evästeiden käyttöä ei ole kielletty, Conaxess Traden järjestelmä ottaa 

evästeet käyttöön kun kirjaudut sivuillemme. 

Google Analytics 

Tämä Verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, joka on Google Inc. -yhtiön 

(“Google”) tarjoama analyysipalvelu. Käyttäessäsi tätä Verkkosivustoa eväste 

kerää tietoa Verkkosivuston käytöstäsi (ml. IP-osoitteesi) ja toimittaa tämän 

tiedon Googlelle, joka säilyttää tiedot palvelimillaan USA:ssa. 

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivustojen käyttöä, 

raportoidakseen ylläpitäjälle aktiivisuutta Verkkosivustolla ja tarjotakseen muita 

Verkkosivuston aktiivisuuteen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google 

voi myös siirtää tietoja kolmannelle osapuolelle milloin lainsäädäntö sitä 

edellyttää tai milloin kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. 

Google ei yhdistä IP-osoitettasi muuhun hallussaan olevaan tietoon. Voit 

kieltäytyä evästeiden käytöstä valitsemalla vastaavat asetukset selaimestasi. 

Huomaa kuitenkin, että näin tehdessäsi et ehkä pysty käyttämään tämän 

Verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia. Käyttämällä tätä Verkkosivustoa sallit 

Googlen käsitellä sinua koskevia tietoja edellä kerrotulla tavalla. 



Lisätietoa Google Analyticsistä ja evästeiden 

käytöstä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsj

s/cookie-usage 

Tiedostokuvaukset ja yhteydenotto Conaxess Tradeen 

Jos sinulla on kysymyksiä tätä Tietosuojakäytäntöä koskien tai olet huolissasi 

siitä miten Conaxess Trade käsittelee henkilötietojasi, ota ystävällisesti yhteyttä 

Conaxess Tradeen (ks. Verkkosivuston osa Yhteystiedot). 

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN 

Conaxess Trade varaa oikeuden milloin tahansa tehdä muutoksia 

Tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyvään Tiedostokuvaukseen. Mahdollisten 

muutosten vuoksi sinun tulee tutustua tähän Tietosuojakäytäntöön 

säännöllisesti. 
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