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Tietosuojaseloste/Boliden Harjavalta 

Yhteenveto 

Boliden Harjavalta (”BOHA”) on sitoutunut suojaamaan henkilöiden yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja asiaa 

koskevan tietosuojalainsäädännön ja hyvän tietojenkäsittelykäytännön mukaisesti. 

BOHA kerää ja käyttää henkilötietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) eri tarkoituksiin, esimerkiksi tar-

jotakseen palvelujaan. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan yleisesti henkilötietojen käsittelystä BOHAssa ja annetaan tietoa siitä, miten henki-

lötietoja käytetään tietyissä tilanteissa, esim. kun käydään suurteollisuuspuisto.com-verkkosivustolla (”verkkosivusto”) 

tai käytetään verkkosivustoon liittyviä toimintoja. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan: 

 Miksi henkilötietoja käsitellään? 

 Minkälaisia tietoja kerätään? 

 Miten henkilötietoja käytetään? 

 Jaetaanko henkilötietoja muille? 

 Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

 Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään tällä verkkosivustolla? 

 Miten BOHA suojaa henkilötietoja? 

 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet? 

 Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

 Miten BOHAan otetaan yhteyttä? 

Miksi henkilötietoja käsitellään? 

Henkilötietoja voidaan kerätä moniin eri tarkoituksiin. Lisätietoa löytyy mm. BOHAn käyttämien sovellusten ja järjes-

telmien rekisteriselosteista. 

Yhteistä kaikessa BOHAn henkilötietojen käsittelyssä on se, että tietojenkäsittely on tarpeen, jotta BOHA voi toteuttaa 

henkilöihin liittyviä oikeuksiaan tai täyttää velvoitteitaan.  

Minkälaisia tietoja kerätään? 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan henkilöltä itseltään. Tietoja voi antaa esimerkiksi ottamalla BOHAan yhteyt-

tä, antamalla palautetta tai rekisteröitymällä palvelujemme käyttäjäksi.  

BOHA kerää yleensä seuraavanlaisia henkilötietoja: 

 tunnistetiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 kirjautumistiedot, kuten käyttäjänimi ja salasana 

 tekniset tiedot, kuten IP-osoite. 

Henkilö itse päättää, haluaako hän antaa BOHAlle henkilötietojaan. Jos henkilö päättää olla antamatta henkilötietojaan, 
BOHA ei ehkä pysty toteuttamaan hänen pyyntöjään. BOHA ei ehkä pysty esimerkiksi rekisteröimään henkilöä käyttä-

jäksi tai toimittamaan hänelle palvelujaan. 
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BOHA voi tarvittaessa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä ja siihen liittyvää tekniikkaa sekä luoda uutta tietoa 

analysoimalla tietoja, joita BOHAlla jo on henkilöstä. Lisätietoa evästeistä on jäljempänä kohdassa ”Mitä evästeet ovat 

ja miten niitä käytetään tällä verkkosivustolla?” 

Miten henkilötietoja käytetään? 

Se, miten BOHA käyttää henkilötietoja, riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tiedot on alun perin kerätty. Yleiskuvan saa-

miseksi alempana on mainittu joitakin esimerkkejä henkilötietojen käsittelystä. Tarkempia tietoja on sovellus- ja järjes-

telmäkohtaisissa rekisteriselosteissa. 

Yleensä BOHA käyttää tällä verkkosivustolla olevia henkilötietoja voidakseen erityisesti: 

 toimittaa palveluja  

 tarjota asiakastukea palveluille 

 tehdä tutkimuksia 

 turvata ja optimoida verkkosivuston käyttö 

 turvata pääsyn BOHAn tiloihin ja valvoa sitä tai 

 muulla tavalla täyttää lakisääteiset velvoitteet ja sopimusvelvoitteet. 

Jaetaanko henkilötietoja muille? 

BOHA käyttää kolmansia osapuolia, kuten palveluntarjoajia, keräämään, tallentamaan ja käsittelemään henkilötietoja 

puolestaan. Tällaiset palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen BOHAn 

pyytämän palvelun suorittamiseksi. Ne eivät käytä henkilötietoja oman toimintansa edistämiseen. 

Yksityisyyden suojaamiseksi BOHA edellyttää, että kaikki palveluntarjoajamme pitävät niille toimittamamme henkilö-

tiedot salassa ja riittävän turvassa. Niiden on myös noudatettava tietojenkäsittelysopimuksia ja sovellettavaa tietosuoja-

lainsäädäntöä.  

Boliden-konserni (”Boliden”) saattaa siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan eli EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen maa-

han. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säilyttämällä henkilötietoja kolmannessa maassa sijaitsevilla palvelimilla tai Bolide-

nin käyttäessä IT-toimittajaa, joka tarjoaa IT-järjestelmien tuki- ja ylläpitopalveluita kolmannesta maasta käsin. Mikäli 

Boliden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan, Boliden solmii sopimuksen ja toteuttaa muut toimenpiteet suojatak-

seen henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

BOHA säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tietoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien 

täyttämiseksi.  

Heti kun henkilötietoja ei enää tarvita, BOHA poistaa tai anonymisoi ne. 

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään tällä verkkosivustolla? 

BOHA käyttää evästeitä verkkosivustolla parantaakseen verkkosivuston toimivuutta ja saadakseen tietoa verkkosivusto-

käynneistä. 

Evästeet ovat käyttäjien tietokoneen kiintolevylle tallennettuja pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto tunnis-

taa tietokoneen. BOHA voi käyttää joko evästeitä, jotka tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pysyvästi (pysyvät 

evästeet), tai evästeitä, jotka katoavat, kun selain sulkeutuu (istuntoevästeet). 

Evästeiden avulla BOHA voi kerätä tietoja esimerkiksi käyttäjän tietokoneesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmästä ja 

selaintyypistä. Näihin tietoihin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä käyttäjää koskevia tieto-

ja.  
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Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan käyttää tilasto- ja analysointitarkoituksiin, kuten verkkosivustojen käyttöä 

koskevien tilastojen ylläpitämiseen, tutkimusten tekemiseen verkkosivuston käytön ja/tai BOHAn muiden tuotteiden ja 

palvelujen parantamiseksi, verkkosivuston suosituimpien osien selvittämiseen ja verkkosivuston käytön optimoimiseen. 

Evästeitä käytetään myös tunnistamaan käyttäjä, kun hän palaa verkkosivustolle, jotta käyttäjälle voidaan esimerkiksi 

antaa tietoa hänen kiinnostuksensa kohteista. 

Tällä verkkosivustolla BOHA käyttää kolmannen osapuolen välineitä. Lisätietoja evästeiden tarjoajien tietosuojakäytän-

nöistä on saatavilla niiden tietosuojaselosteista. 

Käyttäjä voi myös kieltää ja poistaa evästeet selaimen asetuksilla ja ominaisuuksilla. Koska käyttäjän selain voi ole-

tusarvoisesti hyväksyä evästeet, BOHA suosittelee, että käyttäjä tarkastaa selaimensa asetukset, jos hän on huolestunut 

evästeiden käytöstä verkkosivustolla. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että verkkosivuston jotkin osat voivat edellyt-

tää evästeiden käyttöä toimiakseen. Mikäli käyttäjä kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksissa, hän ei ehkä voi 

käyttää näitä verkkosivuston osia. 

Miten BOHA suojaa henkilötietoja? 

BOHA on ottanut käyttöön tehokkaita toimenpiteitä suojatakseen sen hallussa olevia henkilötietoja. Näitä toimenpiteitä 

ovat ohjeet, menettelyt ja suojakeinot, joilla rajoitetaan kolmannen osapuolen pääsyä tietoihin, sekä toimenpiteet, joilla 

rajoitetaan oman henkilökunnan ja palvelujentarjoajien pääsyä tietoihin, joita ne eivät tarvitse tehtäviensä suorittamiseen. 

Lisätietoa suojatoimenpiteistä saa ottamalla yhteyttä BOHAn tietosuojasta vastaavaan HR-toimistoon. 

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet? 

Henkilöllä on oikeus pyytää BOHAlta tietoa häntä koskevien henkilötietojen käytöstä. Hänellä on myös oikeus saada 

häntä koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi. Lisäksi tietyissä tapauksissa on oikeus saada henkilötiedot poiste-

tuiksi, pyytää käsittelyn rajoittamista ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. 

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää ja/tai ilmaista huolensa henkilötietojen käytöstä ottamalla yhteyttä BOHAn tie-

tosuojasta vastaavaan HR-toimistoon, jonka yhteystiedot on annettu jäljempänä kohdassa ”Miten BOHAan otetaan yhte-

yttä?”. 

BOHA tekee parhaansa selvittääkseen tietojenkäsittelyä koskevat mahdolliset kysymykset. Jos henkilö ei kuitenkaan ole 

tyytyväinen vastauksiin tai toimenpiteisiin, hän voi kääntyä Bolidenin tietosuojavastaavan puoleen (dpo@boliden.com), 

joka valvoo yleisellä tasolla, että Boliden noudattaa tietosuoja-asetusta. Myös kansalliseen tietosuojaviranomaiseen voi 

tarvittaessa olla yhteydessä. 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

BOHA voi milloin tahansa päivittää tätä tietosuojaselostetta ilman, että ilmoittaa muutoksista erikseen. Tällä verk-

kosivustolla on aina ajantasainen tietosuojaseloste. 

BOHA suosittelee tähän tietosuojaselosteeseen tutustumista uudelleen aika ajoin mahdollisten muutosten takia. 

Miten BOHAan otetaan yhteyttä? 

Tähän tietosuojaselosteeseen tai BOHAn hallussa oleviin henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä tai pyynnöissä voi 

ottaa yhteyttä BOHAn tietosuojasta vastaavaan HR-toimistoon: 

 sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja.boha@boliden.com 

 käymällä henkilökohtaisesti BOHAn HR-toimistossa. 

 


