TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty viimeksi: 21. toukokuuta 2018
RCI Europe kunnioittaa yksityisyyttäsi ja haluaa sinun tietävän, miten keräämme, paljastamme ja muulla tavoin
käytämme (jäljempänä ”käsittelemme”) sinua koskevia tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä
”tietosuojaseloste”) kuvaillaan käytäntöjämme, jotka liittyvät tietoihin, joita keräämme linkin tähän
tietosuojaselosteeseen sisältävien verkkosivustojemme (jäljempänä ”verkkosivustot”), hallinnassamme
olevien sosiaalisen median sivujen (jäljempänä ”sosiaalisen median sivut”) ja tietokoneilla tai mobiililaitteilla
tai niiden välityksellä käytettäviksi tarjoamiemme ohjelmistosovellusten (jäljempänä ”sovellukset”) välityksellä
ja missä tahansa verkon ulkopuolisessa toiminnassamme, kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa ilmoitat tietojasi
puhelimitse puhelinpalvelumme välityksellä tai henkilökohtaisesti (jäljempänä ”verkon ulkopuoliset toimet”)
(verkkosivustot, sovellukset, sosiaalisen median sivut ja verkon ulkopuoliset toimet jäljempänä yhdessä
”palvelut”).
Yksityisyyden suojaa koskevat käytäntömme voivat vaihdella paikallisten käytäntöjen ja lakisääteisten
vaatimusten mukaisesti eri maissa, joissa harjoitamme toimintaa, joten käytäntömme voivat olla rajoitetumpia
tällaisilla lainkäyttöalueilla.
Pyydämme sinua lukemaan alla olevat tiedot, jotta saat lisätietoja yksityisyyden suojaa koskevista
käytännöistämme.

Mitä tietoja kerätään ja miten niitä kerätään?
1. Voimme kerätä sinusta henkilötietoja (tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa tai jotka
liittyvät sinuun tunnistettavissa olevana henkilönä), joita ovat esimerkiksi seuraavat tietosi
 nimi
 postiosoite (mukaan lukien laskutus- ja toimitusosoite)
 puhelinnumero
 sähköpostiosoite
 luotto- tai pankkikortin numero
 taloudelliset tiedot
 sosiaalisen median tiliin liittyvät tiedot
 yöpymiseen, matkaan, tuotteeseen tai palveluun liittyvät tiedot tai muut vastaavat tiedot,
kuten lempisijaintisi/-palvelusi, päivämäärät ja kanssasi matkustavien henkilöiden/lasten
lukumäärä
 yöpymiseesi mahdollisesti vaikuttavat erityistarpeet tai olosuhteet
 ajokortti, virallinen henkilötodistus tai passit
 geopaikannus
 viestintää, tuotteita, palvelua koskevat tai muut asetukset
 demografiset tiedot
 IP-osoite ja laitetunniste
 jäsentilaustunniste.

2. Voimme kerätä sinulta tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme eli kun esimerkiksi
 rekisteröidyt tuotteen tai palvelun käyttäjäksi, käytät tuotetta tai palvelua tai suoritat maksun
tuotteesta tai palvelusta
 otat meihin yhteyttä esittääksesi kysymyksen tai pyynnön
 käytät palvelujamme
 teet varauksen
 yövyt meihin liittyneessä lomakeskuksessa
 toimitat suosittelulausunnon tai tarinan tai julkaiset tai lähetät valokuvan, arvioinnin tai
kommentin
 osallistut kilpailuun, markkinointitapahtumaan tai arvontoihin
 osallistut mihin tahansa kanta-asiakasohjelmaan tai muuhun ohjelmaan
 tykkäät meistä, seuraat meitä tai olet meihin muulla tavoin yhteydessä tai julkaiset jotain
sosiaalisen median sivuillamme.
3. Muut sinusta keräämämme tiedot:


Evästeet, pikselit: Katso lisätietoja evästeselosteestamme.



Muut lähteet: Voimme vastaanottaa henkilötietojasi muista lähteistä, kuten julkisista
tietokannoista, yhteisiltä markkinointikumppaneilta, datayrityksiltä, sosiaalisen median alustoilta ja
ihmisiltä, jotka ovat ystäviäsi tai joihin olet muulla tavoin yhteydessä sosiaalisen median alustoilla,
sekä kolmansilta osapuolilta.



Mobiililaitteet: Kun käytät palvelujamme mobiililaitteella, voimme kerätä tietoja, joita ovat
esimerkiksi yksilöllinen laitetunnus (UDI) ja sijaintisi. Jos lataat sovelluksen ja käytät sitä, me ja
palveluntarjoajamme voimme seurata ja kerätä sovelluksen käytöstä tietoja, joita ovat esimerkiksi
päivämäärä ja kellonaika, jona laitteellasi oleva sovellus muodostaa yhteyden palvelimiimme, ja se,
mitä tietoja ja tiedostoja sovellukseen on ladattu laitetunnuksesi perusteella, sekä kaikki muut
sovelluksen ehdoissa tai selosteissa määritellyt henkilötiedot.



Muut tiedot, jotka ovat muita kuin henkilötietoja: Henkilötietojen ja muiden meille palvelujen
välityksellä toimittamiesi tietojen lisäksi me ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voimme
käyttää erilaisia tällä hetkellä olemassa olevia ja myöhemmin keksittäviä tekniikoita, jotka keräävät
automaattisesti tiettyjä verkkosivuston käyttötietoja aina, kun vierailet palveluissa tai olet
vuorovaikutuksessa palvelujen kanssa. Näihin tietoihin voivat kuulua selaimen tyyppi,
käyttöjärjestelmä, ladattu sivu, kellonaika, pyynnön lähde, edeltävä sivunäkymä ja muut vastaavat
tiedot. Voimme käyttää näitä käyttötietoja monia erilaisia tarkoituksia varten, mukaan lukien
palvelujen parantaminen tai muulla tavoin kehittäminen. Lisäksi voimme kerätä IP-osoitteesi tai
internetiin yhdistämistä varten käyttämäsi laitteen muun yksilöivän tunnisteen (jäljempänä yhdessä
”laitetunnus”). Laitetunnus on laitteellesi automaattisesti osoitettu numero, jonka perusteella

voimme tunnistaa laitteesi. Käyttötietojen analysointi auttaa meitä määrittelemään, miten
palvelujamme käytetään, kertomalla esimerkiksi millaisia vierailijoita palveluihin saapuu, millinen
sisältö on suosituinta, millainen sisältö on mielestäsi hyödyllisintä ja millaiset vierailijat ovat
kiinnostuneita tietynlaisesta sisällöstä ja mainonnasta. Voimme yhdistää laitetunnuksesi tai
verkkosivuston käyttöä koskevat tietosi toimittamiisi henkilötietoihin, mutta kohtelemme
yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.
Käytämme muita kuin henkilötietoja monin eri tavoin, mukaan lukien sivuston liikenteen analysointiin,
asiakkaiden tarpeiden ja kehityssuuntausten ymmärtämiseen, kohdennettujen markkinointitoimien
toteuttamiseen ja palvelujemme parantamiseen. Voimme käyttää muita kuin henkilötietojasi
sellaisinaan tai koota ne yhteen muilta saamiemme tietojen kanssa. Voimme jakaa muita kuin
henkilötietojasi tytäryhtiöidemme ja kolmansien osapuolten kanssa näiden ja muiden tavoitteiden
saavuttamiseksi, mutta muistutamme, että kootut tiedot ovat nimettömiä tietoja, joiden avulla sinua ei
voida tunnistaa. Voimme tarjota analyysimme ja tiettyjä muita kuin henkilötietoja kolmansille
osapuolille (jotka voivat puolestaan käyttää näitä tietoja mielenkiinnon kohteidesi mukaan
mukautettujen mainosten esittämistä varten), mutta tähän ei sisälly minkään henkilötietojesi
paljastaminen.
Koska kootut tai nimettömiksi muutetut tiedot eivät ole henkilötietoja, voimme käyttää niitä mihin
tahansa tarkoitukseen. Jos yhdistämme nimettömiksi muutettuja tai koottuja tietoja henkilötietoihin,
käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Miten ja miksi käytämme tietojasi
Voimme käsitellä henkilötietojasi mihin tahansa seuraaviin tilanteisiin liittyen:
1. Kanssasi tehtävät liiketoimet, mukaan lukien muun muassa
 sopimuksen tekeminen tai sopimuksen täytäntöönpano kanssasi
 kyselyihisi vastaaminen ja pyyntöjesi toteuttaminen
 hallinnollisten tietojen lähettäminen sinulle, kuten esimerkiksi palveluja tai osallistumaasi
tapahtumaa koskevat tiedot
 ostosten tai palvelupyyntöjen toteuttaminen ja täyttäminen.
2. Oikeutetut liiketoimintaan liittyvät edut, mukaan lukien muun muassa
 henkilökohtaisen kokemuksen tarjoaminen palveluihin liittyen esittelemällä sinulle sinua varten
mukautettuja tuotteita ja tarjouksia
 arvontoihin, kilpailuihin ja vastaaviin markkinointitapahtumiin osallistumisen mahdollistaminen, ja
tällaisten toimien hallinnointi (niistä jokaisella voi olla lisäsääntönsä, ja ne voivat sisältää lisätietoja
siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi)
 sosiaalisen jakamisen toimintojen tarjoaminen sosiaalisen median tilejäsi varten
 data-analyysien suorittaminen, tarkastukset, petosten valvonta ja ehkäisy, sisäinen
laadunvarmistus, uusien tuotteiden kehittäminen, palvelujemme parantaminen, kehittäminen tai



muuttaminen, käyttösuuntauksien tunnistaminen, palvelujemme käytön ja toimivuuden
tarkastaminen, käyttöehtojemme noudattamisen valvonnan helpottaminen, palvelujemme
suojaamisen helpottaminen, markkinointikampanjoidemme tehokkuuden määritteleminen ja
liiketoimintamme harjoittaminen ja laajentaminen
arviomme mukaan sinua mahdollisesti kiinnostavien uutiskirjeiden tai markkinointiviestien
lähettäminen sinulle omista tuotteistamme ja palveluistamme ja tytäryhtiöidemme tai valikoitujen
kolmansien osapuolten puolesta postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestitse
markkinointiasetustesi (joihin voi sisältyä sovellettavan lainsäädännön mukainen suostumus
markkinointiin) mukaisesti.

3. Mahdollisen antamasi suostumuksen mukaisesti. Sinulla on oikeus kieltäytyä antamasta
suostumustasi, ja jos annat suostumuksesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa.
4. Tarpeen mukaan lakisääteisistä syistä, mukaan lukien muun muassa
 sovellettavan lainsäädännön noudattaminen
 oikeudellisen menettelyn noudattaminen
 julkisten ja valtion viranomaisten, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisten viranomaisten,
pyyntöihin vastaaminen
 käyttöehtojemme täytäntöönpanon valvonta
 toimintamme tai minkä tahansa tytäryhtiömme, RCI:hin liittyneen lomakeskuksen tai muun
kolmannen osapuolen toiminnan suojeleminen
 omien tai tytäryhtiöidemme, RCI:hin liittyneiden lomakeskusten, sinun, tai muiden kolmansien
osapuolten oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojeleminen
 käytettävissä oleviin korjauskeinoihin ryhtyminen tai sellaisten vahinkojen rajoittaminen, joita
meille, tytäryhtiöillemme, RCI:hin liittyneille lomakeskuksille tai muille kolmansille osapuolille voi
aiheutua.

Milloin paljastamme tietojasi
Voimme paljastaa tietojasi seuraavasti:


Tytäryhtiöt: Voimme paljastaa henkilötietojasi mille tahansa muulle toimijalle, joka on henkilötietojesi
paljastamisen hetkellä suoraan tai välillisesti määräysvallassamme tai yhteisessä määräysvallassamme
(jäljempänä ”tytäryhtiöt”) tässä tietosuojaselosteessa, mukaan lukien kohdassa ”Miten ja miksi
käytämme tietojasi”, kuvailtuja tarkoituksia varten, jollei sitä ole kielletty sovellettavassa
lainsäädännössä. Lisätietoja ensisijaisista tytäryhtiöistämme löydät vuosikertomuksestamme siltä
ajankohdalta, jolloin vuosikertomuksemme julkaistiin, tai ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä
kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitettujen tietojen mukaisesti.



Alihankkijat ja palveluntarjoajat: Voimme paljastaa henkilötietojasi liiketoimintamme yhteydessä
käyttämillemme
alihankkijoille
ja
palveluntarjoajille,
kuten
matkapalveluyrityksille,
rahoituspalveluyrityksille, kiinteistönomistajayhdistyksille, matkavakuutusyhtiöille, verkkosivustojen

isännöijille,
data-analyysien
tarjoajille,
maksujen
käsittelijöille,
tilausten
suorittajille,
informaatioteknologian ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarjoajille, sähköpostien toimittajille,
luottokorttien käsittelijöille, vero- ja rahoitusneuvojille, oikeudellisille neuvonantajille, kirjanpitäjille,
tarkastajille ja muille toimijoille. Voimme myös jakaa tietojasi haluamillemme palveluntarjoajille eli
organisaatioille, jotka ovat suostuneet tarjoamaan jäsenillemme jäsenhintoja ja -tarjouksia, jotta nämä
organisaatiot voivat varmentaa kelpoisuutesi näihin tarjouksiin ja ilmoittaa niistä sinulle. Voimme myös
jakaa tietojasi valituille kolmansille osapuolille, jotta ne voivat tarjota sinulle tuotteitaan ja
palveluitaan. Pyydämme sinulta aina etukäteen suostumuksesi tietojesi luovuttamiseen kolmansille
osapuolille markkinointitarkoituksia varten.


Liikekumppanit, sponsorit ja muut kolmannet osapuolet: Voimme paljastaa henkilötietojasi
liikekumppaneille, markkinointikampanjoiden yhteissponsoreille ja muille kolmansille osapuolille, jotta
ne voivat tarjota sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavia palveluja. Voimme esimerkiksi jakaa
henkilötietosi liittyneiden ja muiden kuin liittyneiden hotellien ja lomakeskusten omistajien ja
toimihenkilöiden, lentoyhtiöiden, autovuokraamojen, vähittäiskauppojen, luottolaitosten ja muiden
kolmansien osapuolten kanssa, jotta voimme helpottaa varausten tekemistä, tarjota sinulle tuotteita
tai palveluja, tai liittyen mihin tahansa mahdollisesti tarjoamaamme kanta-asiakasohjelmaan tai jonkin
kumppanimme kanta-asiakasohjelmaan. Voimme myös yhteissponsoroida markkinointikampanjoita,
arvontoja tai muita tapahtumia kolmannen osapuolen kanssa ja voimme jakaa henkilötietojasi tällaisiin
tapahtumiin liittyen. Lisäksi voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten kolmannen osapuolen
palveluntarjoajien kanssa, jotka sijaitsevat paikan päällä hotelleissa tai lomakeskuksissa, kuten
lomaosake-, kylpylä-, golf-, vastaanotto- ja illallispalvelujen tarjoajille. Jos toimitat lisätietoja mille
tahansa näistä kolmansista osapuolista, näihin tietoihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten
yksityisyydensuojaa koskevia käytäntöjä.



Lomakeskukset tai yrityskumppanit: Saatamme jakaa henkilötietoja RCI:hin liittyneiden
lomakeskusten omistajien ja toimihenkilöiden kanssa seuraavia tarkoituksia varten: palveluiden
tarjoaminen sinulle, pyytämäsi varauksen tekemisen helpottaminen, liidien kerääminen
lomaosakkeiden myyntitarjouksien sinulle esittämisen yhteydessä, lomaosakkeiden vaihtohistorian ja
käyttöasteen selvittäminen ja sellaisiin minilomia koskeviin lisätietopyyntöihin vastaaminen, joihin
liittyvän lomakeskuksen omistaja tai toimihenkilö edellyttää tai pyytää lomakeskusvierailua.



Keskustelupalstat: Voimme tarjota käyttäjien saataville arvioita, keskustelupalstoja, blogeja ja muita
vastaavia käyttäjän luoman sisällön alueita. Kaikista näillä alueilla julkaistuista tiedoista tulee julkisia
tietoja, ja sinun on oltava aina huolellinen, kun päätät paljastaa henkilötietojasi. Emme ole vastuussa
muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistä, mukaan lukien verkkosivustojen
operaattorit, joille toimitat tietojasi.



Sulautuminen tai yrityskauppa: Voimme paljastaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, joka
hankkii minkä tahansa liiketoimintamme tai minkä tahansa tytäryhtiömme liiketoiminnan osan
riippumatta siitä, tapahtuuko tällainen hankinta kaikkea omaisuuttamme tai sen merkittävää osaa
koskevana sulautumisena, yhdistämisenä, luovutuksena, eriyttämisenä tai ostamisena.



Lainsäädännössä sallittu paljastaminen: Voimme paljastaa henkilötietosi lainvalvontaviranomaisille,
valtion tai julkisille virastoille tai virkamiehille, sääntelijöille ja/tai kelle tahansa muulle henkilölle tai
mille tahansa muulle toimijalle, jolla on asianmukaiset oikeudelliset valtuudet tai perustelut tietojesi
saamiseksi, jos meidän on toimittava tai jos saamme toimia näin lainsäädännön tai oikeudenkäynnin
perusteella, vaateisiin vastaamiseksi tai omien ja/tai tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden kolmansien
osapuolien oikeuksien, etujen, yksityisyyden, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi.

Kuinka suojelemme tietojasi?
Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin meille toimittamiesi tietojen suojelemiseksi niiden häviämiseltä,
väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Olemme ottaneet
käyttöön asianmukaiset fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset menettelyt, jotka auttavat suojelemaan ja
turvaamaan tietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta tai
tuhoamiselta. Valitettavasti mikään turvajärjestelmä ei ole täysin varma, joten emme voi taata kaikkien meille
palvelujen välityksellä toimittamiesi tietojen turvallisuutta.

Muita tärkeitä tietoja


Jonkun toisen puolesta toimitetut tiedot: Jos toimitat meille tietoja jonkun toisen puolesta,
pyydämme varmistamaan, että sinulla on kyseisen henkilön lupa tehdä niin tässä tietosuojaselosteessa
kuvailtuja tarkoituksia varten.



Linkit verkkosivustoille: Palveluissa voi olla linkkejä muille verkkosivustoille, joiden toiminnasta me
emme vastaa; emme voi vaikuttaa siihen, miten näillä verkkosivustoilla voidaan kerätä tietoja sinusta,
emmekä ole vastuussa näillä verkkosivustoilla noudatettavista käytännöistä, politiikoista ja
turvatoimista. Sinun on luettava näiden muiden verkkosivustojen tietosuojaselosteet ennen kuin
toimitat tietoja näiden verkkosivustojen välityksellä.



Sosiaalisen median sivustot: Pyydämme ottamaan huomioon, että emme ole vastuussa muiden
organisaatioiden, kuten Facebookin, Applen, Googlen, Microsoftin, RIM:n tai minkään muun
sovellusten kehittäjän, sovellusten tarjoajan, sosiaalisen median alustan tarjoajan, käyttöjärjestelmän
tarjoajan, langattoman palvelun tarjoajan tai laitevalmistajan, keruuta, käyttöä ja paljastamista
koskevista politiikoista ja käytännöistä (mukaan lukien tietoturva), mukaan lukien kaikki muille
organisaatioille sovellusten tai sosiaalisen median sivujemme välityksellä tai niihin liittyen paljastamasi
henkilötiedot.



Tietosuojaselosteemme muutokset: Voimme tarkistaa tämän tietosuojaselosteen aika ajoin ja/tai
käyttää henkilötietoja sellaisia uusia ja ennakoimattomia käyttötarkoituksia varten, joita ei ole aiemmin
ilmoitettu, jotta voimme mukautua sääntely- tai liiketoimintaympäristön muutoksiin tai täyttää
asiakkaidemme ja palveluntarjoajiemme tarpeet. Päivitetyt ja päivämäärällä merkityt versiot
julkaistaan palvelujen yhteydessä. Jollei sovellettavassa lainsäädännössä edellytetä muuta (esim.
suostumuksen saamista sinulta merkittäviä muutoksia varten), tarkistettu tietosuojaseloste tulee
voimaan välittömästi tällaisen julkaisemisen jälkeen.



Alaikäiset: Emme kerää, säilytä tai käytä tietoisesti alle 18-vuotiaiden henkilöiden henkilötietoja
verkkosivustoillamme, sosiaalisen median sivuillamme ja sovelluksissamme, eikä mitään niiden osaa
ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille. Jos keräämme tai säilytämme vahingossa alle 18vuotiaiden henkilöiden henkilötietoja, voit pyytää meitä poistamaan tällaiset tiedot ottamalla meihin
yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla tavalla.



Kansainväliset siirrot: Olemme kansainvälinen yritys ja voimme sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti siirtää tietojasi tytäryhtiöillemme tai valituille kolmansille osapuolille, jotka sijaitsevat
sijaintimaasi ulkopuolella ja joissa tietosuojavaatimukset voivat olla erilaisia (esim. tietojasi voidaan
tallentaa muilla lainkäyttöalueilla sijaitseville palvelimille). Käytämme henkilötietojesi siirtämisessä ja
käytössä asianmukaisia turvatoimia, joita ovat esimerkiksi Euroopan komission päätös tietosuojan
tason riittävyydestä, vakiolausekkeet tai muut sovellettavat riittävyyttä koskevat mekanismit. Jos
haluat lisätietoja käytössämme olevista turvatoimista, voit olla meihin suoraan yhteydessä jäljempänä
kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä” ilmoitetulla tavalla.



Säilyttämisaika: Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjä tarkoituksia varten, jollei pidempää säilyttämisaikaa ole vaadittu tai sallittu
lainsäädännössä.



Puhelut: Olemme sitoutuneet tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua. Voimme aika ajoin seurata tai
tallentaa koulutustarkoituksia varten ja palvelumme laadun parantamiseksi puhelinkeskusteluja, joita
käyt henkilöstömme jäsenten kanssa.

Valinnanvapaus ja oikeutesi


Markkinointiasetusten muutokset: Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta jatkossa
lähettämiämme markkinointiviestejä
o käyttämällä
meiltä
vastaanottamassasi
peruuttamistoimintoa tai

sähköpostiviestissä

olevaa

tilauksen

o ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla
tavalla.


Suostumuksen peruuttaminen: Voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksesi tietojesi
käsittelyyn.



Tietojen saaminen: Sinulla voi olla sovellettavan lainsäädännön mukaisesti oikeus saada
käsittelemämme henkilötietosi.
Kaikki henkilötietoihin pääsyä tai niiden kopion saamista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti
ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla
tavalla. Meillä voi olla maassasi sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen oikeus periä nimellinen
maksu tällaisten tietojen toimittamiseen liittyvien joidenkin hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Voimme myös pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja ilmoittamaan pyyntöösi liittyviä
lisätietoja.


Tietojen korjaaminen: Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin säilyttämiemme henkilötietojesi
paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Vastuullasi on varmistaa, että meille ilmoittamasi tiedot ovat
totuudenmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä ja että saatat tiedot viipymättä ajan tasalle, jos niissä
tapahtuu muutoksia. Voit pyytää korjaamaan mitkä tahansa meidän säilyttämämme tai meidän
puolestamme säilytettävät paikkansapitämättömät tai puutteelliset henkilötietosi ottamalla meihin
yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla tavalla.



Tietojen poistaminen: Voit pyytää tietyissä tilanteissa meitä poistamaan säilyttämämme henkilötietosi
ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla
tavalla. Arvioimme pyyntösi ja päätämme sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, onko meidän
poistettava kyseiset tiedot.



Tietojen käsittelystä kieltäytyminen: Jos haluat, että emme enää käsittele henkilötietojasi, voit pyytää
sitä meiltä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla tavalla. Arvioimme
pyyntösi ja päätämme sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, onko meillä perusteita jatkaa tietojen
käsittelyä.



Tietojen siirtäminen: Voit saada tietyissä tilanteissa meiltä henkilötietosi sellaisessa muodossa, että
voit lähettää ne toiselle yritykselle tai että voit ohjeistaa meitä siirtämään ne suoraan toiselle
yritykselle.

Miten meihin voi ottaa yhteyttä?
Jos sinulla on tämän tietosuojaselosteen luettuasi kysymyksiä, valituksia tai yksityisyyteen liittyviä
huolenaiheita tai jos haluat esittää meille henkilötietojasi koskevia pyyntöjä tai saada lisätietoja
kansainvälisissä
siirroissa
käytetyistä
turvatoimista,
pyydämme
lähettämään
sähköpostia
tietosuojavastaavallemme osoitteeseen finland@europe.rci.com tai kirjeen osoitteeseen RCI Europe Customer
Services, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12
N972.

