
 

 

KSB-yhtymän yleinen tietosuojatiedote 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Notice, GDPR) mukainen vastuullinen 

organisaatio on: 

KSB SE & Co KGaA 

Johann-Klein-Str. 9 

67227 Frankenthal 

Saksa  

Puh.: +49 6233 86-0 

Sähköposti: info@ksb.com 

Verkkosivusto: www.ksb.com/ksb-de/ 

KSB SE & Co KGaA ja sen hallinnoima konserni (”KSB-konserni”) on yksi johtavista 

pumppujen, venttiilien ja niihin liittyvien maailmanlaajuisten palvelujen tuottajista.  

KSB SE & Co KGaA vastaa myös muiden yhtiöidensä, kuten KSB Service GmbH, Dynamik-

Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, 

PMS-BERCHEM GmbH ja Uder Elektromechanik GmbH, edustuksesta verkkosivuillaan.   
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Osa 1: Henkilötietojen käsittely KSB:ssä 

 

KSB:n liiketoiminnan (markkinointi, jakelu, konsultointi, toimitukset, ylläpito ja korjaus sekä 

KSB:n tarjoamat palvelut) yhteydessä – yleisen tietosuojatiedotteen 2 osassa esitetyn 

käsittelyn lisäksi – kerätään liikekumppaneiden henkilökohtaisia tietoja, liikekumppaneiden ja 

muiden potentiaalisten kontaktien (myös työntekijäehdokkaiden) yhteystietoja, erityisesti 

sähköposteista, posteista mutta myös puhelinkeskusteluista ja henkilökohtaisista 

keskusteluista. Näin ollen liikekumppaneiden, kuten jakelusta ja palveluista vastaavien 

kumppaneiden, henkilötietoja saatetaan välittää eteenpäin.   

1. Tiedot 

Seuraavia tietoluokkia voidaan kerätä ja vastaanottaa:  

 Sukunimi, etunimi  

 Työnantaja tai asiakas, yritys 

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi 

 Kiinnostus tiettyihin KSB:n tuotteisiin ja palveluihin (valinta) 

 Tilaukset, tilausten käsittely 

 Taloudelliset tiedot, erityisesti yhteystiedot ja 

 Hakemusasiakirjat 

KSB ei käsittele erityisiä tietoryhmiä. Älä aseta arkaluonteista tietoa KSB:n saataville.  

KSB:n tarjous koskee vain 18 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä.  

Näiden henkilötietojen toimittaminen voi olla välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi ja on 

mahdollisesti lain tai sopimuksen velvoittamaa. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla kokonaan tai 

osittain, sopimusta ei ehkä ole mahdollista tehdä tai panna täytäntöön.  

2. Tiedot vastaanottava osapuoli 

KSB käsittelee henkilötietojasi. KSB käyttää tähän tarkoitukseen tiedonkäsittelijöitä. 

Tiedonkäsittelijät voivat olla KSB-konserniin kuuluvien yritysten lisäksi myös Euroopan 

talousalueella toimivia kolmansia yritysosapuolia. Pääsääntöisesti KSB ei lähetä tietoja 

vastaanottaville osapuolille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella (lisätietoa 

poikkeuksista osassa 2 - Tietojenkäsittelyyn liittyvät erityistilanteet). 



 

 

3. Tiedonkäsittelyn tarkoitus 

KSB käsittelee keräämiään tai vastaanottamiaan tietoja kaupallista toimintaansa varten ja 

erityisesti liiketoimiensa sekä yritysviestintänsä, mukaan luettuna suoramarkkinointi, tueksi ja 

toteuttamiseksi. 

4. Oikeusperusta 

Mikäli saamme suostumuksen henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, muodostaa EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 6 artiklan 1 kohta oikeusperustan tietojenkäsittelylle. 

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta antaa oikeudellisen perusteen henkilötietojen 

käsittelyyn sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. 

Jos KSB:n lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (esim. tietojen säilyttämiseen liittyvät 

velvoitteet) edellyttää tietojenkäsittelyä, muodostaa asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta 

oikeudellisen perusteen menettelylle. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös KSB:n ja 

kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen turvaamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeutetut edut ovat KSB:n tietotekniikkajärjestelmän 

toimivuus, KSB:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä lain edellyttämä 

liiketoimintayhteyksien dokumentointi. 

5. Suostumukset ja peruuttamismenettely 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen milloin tahansa. 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 

suoritetun tai muun luvan perusteella tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Ilmoitus 

peruuttamisesta tulee lähettää osoitteeseen: info@ksb.com.  

6. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joiden alainen KSB on, on määritetty.  

7. Automatisoitu päätöksen tekeminen ja profilointi 

Henkilötietoihin ei sovelleta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöstä, 

mukaan lukien profilointi. 

8. Tietosuoja taataan Euroopan unionin 

Sinulla on oikeus tarkastella KSB:n hallussa olevia henkilötietojasi, korjata ja tietyissä 

tilanteissa poistaa tai siirtää niitä, sekä oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 

Tietoja koskevat pyynnöt on lähetettävä osoitteeseen: info@ksb.com. Tämän lisäksi sinulla 

on oikeus tehdä valitus Suomeen ja Euroopan unionin valvontaviranomaiselle.  

9. Henkilörekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja 

tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. 

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 

suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen 

hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta 

käsittelyltä. 

 

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä 

henkilötietoja.  
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Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 

salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot 

säilytetään lukituissa tiloissa.  



 

 

Osa 2: Tietojenkäsittelyyn liittyvät erityistilanteet 

Lisäksi sovelletaan Osassa 1 esitettyjä tietoja. 

I. KSB:n verkkosivut ja evästeet 

Aina kun käyttäjä vierailee KSB:n verkkosivuilla, ja aina kun verkkosivustoltamme haetaan 

tiedostoja, KSB:n tietotekniikkajärjestelmä kerää tiedonhakuun käytettävästä laitteesta 

automaattisesti tietoja ja tallentaa ne lokitiedostoon KSB:n palvelimelle. KSB:n verkkosivusto 

käyttää evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. KSB:n 

verkkosivuilla vierailtaessa eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla 

käytetty laite/käyttäjä voidaan tunnistaa, kun tämä vierailee sivustolla uudelleen. 

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

Lokitiedostoihin tallennettua tietoa käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin. KSB 

käyttää evästeitä, jotta verkkosivusto olisi käyttäjäystävällinen ja aiemmin valittu sisältö 

saatavilla myös mahdollisen verkkosivu-uudistuksen jälkeen. Lisäksi KSB käyttää evästeitä, 

joiden avulla on mahdollista tehdä käyttäytymisanalyysejä verkkosivuston käyttäjistä. 

Lokitiedostoja ja evästetietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien henkilötietojen kanssa. 

2. Tiedot 

Tältä osin voidaan kerätä seuraavia tietoja:  

 Tietoja käytetystä selaimesta (tyyppi/versio) ja käyttöjärjestelmästä 

 Internet-palveluntarjoaja  

 Käyttäjän IP-osoite 

 Verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä on ohjattu KSB:n verkkosivuille (alkuperäinen 

linkki) 

 Verkkosivut, joihin käyttäjä siirtyy KSB:n verkkosivujen kautta (seurantalinkki) 

 Verkkosivun toiminnollisuuksien käyttö, syötetyt hakusanat ja verkkosivuvierailujen 

tiheys 

 Vierailun päivämäärä ja kellonaika 

 Haettujen tietojen kuvaus 

 Siirretyn tiedon määrä ja 

 Haun tila (tiedosto lähetetty, tiedostoa ei löydy, jne.) 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB:n verkkosivustolta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn KSB käyttää muita KSB-

konserniin kuuluvia, Euroopan talousalueella sijaitsevia yrityksiä. Verkkoanalyysit ja 

tulosseurannan toimittaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, Yhdysvallat. KSB käyttää myös sosiaalisen median laajennuksia (valmiiksi 

rakennettuja linkkejä sosiaalisiin verkkoihin), jotka kuitenkin lähtökohtaisesti pysyvät 

deaktivoituna, eivätkä välitä tietoja kolmansille osapuolille. Vasta kun kyseiset 

linkit/painikkeet on aktivoitu (ensimmäinen napsautus), tiedot välitetään vastaaville 

palveluntarjoajille. Suositukset lähetetään vasta toisella napsautuksella. Palveluntarjoajat 

ovat Google Inc. (ks. edellä) sekä Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover 

Quay, Dublin 2, Irlanti, ja Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 

Yhdysvallat. Tiedot voidaan toimittaa Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin ja käsitellä siellä. 

Komissio ei ole tehnyt päätöstä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta USA:n osalta siinä 

merkityksessä kuin se määritellään EU:n tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 1 kohdassa. 

Google Inc., Facebook Inc. ja Twitter Inc. ovat kuitenkin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen 

välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti sertifioituja yrityksiä, jolloin tietojen siirto on 



 

 

sallittua tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan. (Komission 

täytäntöönpanopäätös 2016/1250/EU, 12.6.2016). Voit estää tietojen keruun ja lähettämisen 

sosiaalisen median laajennusten yhteydessä välttämällä painikkeiden/linkkien aktivoimista 

napsauttamalla. Voit estää sinua koskevien tietojen keräämisen ja siirtämisen Google-

hakupalvelussa. Tarvittavat tiedot saat Google Inc.-yhtiöltä: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@ksb.com. 

4. Oikeusperusta 

Oikeusperustan tietojen väliaikaiselle säilytykselle muodostaa EU:n tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1 kohdan f alakohta. Järjestelmän tietojen väliaikainen säilytys mahdollistaa sivuston 

ulkoasun säilymisen ja noudettujen tiedostojen siirtämisen käyttäjän tietokoneeseen. 

Evästeiden tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivuston käyttöä. Ilman evästeitä useat 

verkkosivustomme toiminnot eivät ole käytettävissä.  

5. Lokitiedostojen säilytysaika 

Verkkosivuston ulkoasuun liittyvät tiedot poistetaan kunkin istunnon päättymisen jälkeen. 

Lokitiedostot poistetaan lakisääteisen säilytysvelvoitteen päättyessä, viimeistään 14 

kuukauden kuluttua. 

6. Evästeiden estäminen/poistaminen 

Voit poistaa tai estää evästeiden siirtämisen Internet-selaimen tai Flash Playerin asetuksista. 

Käyttäjä voi poistaa aiemmin tallennetut evästeet milloin tahansa. Jos evästeet on poistettu 

käytöstä, et ehkä voi käyttää kaikkia KSB: n verkkosivujen toimintoja enää kokonaan.  

7. Linkit muihin sivustoihin 

KSB:n verkkotarjonta sisältää linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi sosiaalisen median 

laajennukset). KSB:llä ei ole minkäänlaista vaikutusta kolmansien osapuolten 

verkkosivustosisältöihin. KSB ei ole vastuussa verkkosivustonsa ulkopuolella olevasta 

sisällöstä, johon pääsee linkkien kautta, eikä sopeuta tällaista sisältöä omanaan. Linkitettyjen 

sivustojen sisällöstä on aina vastuussa kyseinen tarjoaja tai sivuston ylläpitäjä. Heti kun tieto 

mahdollisesta lainvastaisesta sisällöstä tulee KSB:n tietoon, KSB poistaa tällaiset linkit 

välittömästi. Ilmoitathan meille info@ksb.com. 

II. Uutiskirje 

Sinulla on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje KSB:n verkkosivuilta. 

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB tiedottaa uutiskirjeessään tuotteistaan (pumput, venttiilit ja niihin liittyvät palvelut), 

konsernista (yritysuutiset) sekä jakelu- ja palvelukumppaneistaan (jakelu- ja palvelutiedot). 

Tämän lisäksi uutiskirjettä ja sen käyttöä arvioidaan niin uutiskirjeen ulkoasun optimoinnin ja 

parantelun kannalta kuin myös KSB:n tarjoaman toteutuksen ja yrityksen nimissä toimivien 

tiedonkäsittelijöiden toiminnan kannalta.  

2. Tiedot 

Tässä yhteydessä seuraavat tiedot, erityisesti syöttömaskista, lähetetään meille uutiskirjeen 

rekisteröinnin yhteydessä: 

 Sukunimi, etunimi 

 Työnantaja tai asiakas, yritys 
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 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi, sosiaalisen median 

yhteystiedot 

 Kiinnostus tiettyihin KSB:n tuotteisiin ja palveluihin (valinta) 

 Tietokoneen IP-osoite sekä 

 Uutiskirjeen rekisteröinnin ja avaamisen päivämäärä ja kellonaika ja 

 Uutiskirjeeseen tulleiden yhteydenottojen lukumäärä sekä niiden ajankohdat, IP-

osoitteet mikäli uutiskirje on avattu tai jos siinä olevaa tietoa (linkit) on haettu, aika 

jolloin uutiskirje on avattu tai tietoja on haettu, tietoja käytetystä selaimesta 

(tyyppi/versio) ja käyttäjän käyttöjärjestelmä 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB SE & Co KGaA käsittelee henkilötietosi. KSB käyttää tietojen käsittelijöinä muita KSB-

konserniin kuuluvia yrityksiä ja ulkopuolisia yrityksiä Euroopan talousalueella. Uutiskirjeen 

toimittaa Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, New Hampshire 03063, Yhdysvallat tai 

MailChimp, välitysalustan uutiskirjeille tarjoaa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 

Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Yhdysvallat. Tiedot saatetaan toimittaa 

Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin ja käsitellä siellä. Komissio ei ole tehnyt päätöstä 

henkilötietojen suojan riittävästä tasosta USA:n osalta siinä merkityksessä kuin se 

määritellään EU:n tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 1 kohdassa. Episerver Inci ja Rocket 

Science Group, LLC ovat kuitenkin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield 

-järjestelyn mukaisesti sertifioituja yrityksiä, jolloin tietojen siirto on sallittua tietosuoja-

asetuksen 46 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan. (Komission täytäntöönpanopäätös 

2016/1250/EU, 12.6.2016).   

 

4. Oikeusperusta 

Hyväksyessäsi uutiskirjeen rekisteröinnin annat suostumuksen syöttömaskiin syötettyjen 

henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta 

muodostaa oikeusperustan tietojen käsittelylle käyttäjän suostumuksen perusteella. Voit 

peruuttaa suostumuksesi uutiskirjettä varten tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn milloin 

tahansa. Peruutuksen voit tehdä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta. Voit myös 

perua suostumuksesi lähettämällä ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen: 

newsletter@ksb.com. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamisen 

vastaanottamista suostumuksesi perusteella tapahtuneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen. 

Uutiskirjettä ei lähetetä ilman voimassa olevaa suostumusta. KSB saattaa myös jatkaa 

henkilökohtaisten tietojen käsittelyä suostumuksen peruuttamisen vastaanottamisen jälkeen, 

mikäli EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tietojen 

säilyttämisvelvoite tai KSB:n ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut, kuten on määritetty 

asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, niin vaativat. Oikeutetut edut ovat KSB:n 

tietotekniikkajärjestelmän toimivuus ja sen tekniset parannukset, KSB:n suoramarkkinoinnin 

optimointi sekä lain edellyttämä liiketoimintayhteyksien dokumentointi.  

5. Säilytysaika 

Tiedot poistetaan heti uutiskirjeen peruuttamisen tai sen lopettamisen jälkeen.  

III. Rekisteröinti 

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä KSB: n verkkosivuilla antamalla henkilötietosi. 

Rekisteröitymällä voit vastaanottaa myös KSB:n uutiskirjeitä (Ks. Osan 2 kappaleessa II 

oleva uutiskirjeistä annettu tieto). 
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1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB käyttää rekisteröintiäsi perustana sähköiselle liiketoimintaan liittyvälle kommunikoinnille 

kanssasi ja KSB-uutiskirjeiden lähettämiselle.  

2. Tiedot 

Rekisteröinnin yhteydessä, erityisesti syöttömaskista saaduista tiedoista, kerätään seuraavia 

tietoja:  

 Sukunimi, etunimi,  

 Työnantaja tai asiakas, yritys, 

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi, sosiaalisen median 

yhteystiedot, 

 Kiinnostus tiettyihin KSB:n tuotteisiin ja palveluihin (valinta), 

 Tietokoneen IP-osoite sekä 

 Uutiskirjeen rekisteröinnin ja avaamisen päivämäärä ja kellonaika ja 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB SE & Co. KSB käsittelee henkilötietojasi. KSB käyttää tietojenkäsittelijöinä muita KSB-

konserniin kuuluvia yrityksiä Euroopan talousalueella. KSB ei siirrä henkilötietoja kolmansille 

osapuolille konsernin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

4. Oikeusperusta 

Rekisteröityessäsi annat suostumuksen syöttömaskiin syötettyjen henkilökohtaisten tietojesi 

käsittelyyn. Yleisen tietosuoja-aseuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta muodostaa 

oikeusperustan tietojenkäsittelylle käyttäjän suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa 

suostumuksesi liiketoimintaviestinnän ja/tai uutiskirjeen tarkoituksiin käytettävien 

henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa. Peruutuksen voit tehdä jokaisen uutiskirjeen 

lopusta löytyvän linkin kautta. Voit myös perua suostumuksesi sähköpostitse lähettämällä 

ilmoituksen osoitteeseen newsletter@ksb.com. Voit samalla määrittää, haluatko peruuttaa 

liiketoimintaviestintään vai uutiskirjeen vastaanottamiseen liittyvän suostumuksesi. 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamisen vastaanottamista 

suostumuksen perusteella tapahtuneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen. Ilman voimassa 

olevaa suostumusta et voi olla mukana sähköisessä liiketoimintaviestinnässä tai 

vastaanottaa uutiskirjeitä. KSB saattaa myös jatkaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä 

suostumuksen peruuttamisen vastaanottamisen jälkeen, mikäli tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tietojen säilyttämisvelvoite tai KSB:n ja 

kolmansien osapuolten oikeutetut edut, kuten määritetty asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f 

alakohdassa, niin vaativat. Oikeutetut edut ovat KSB:n tietotekniikkajärjestelmän toimivuus 

sekä lain edellyttämä liiketoimintayhteyksien dokumentointi. 

5. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joiden alainen KSB on, on määritetty.  
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IV. KSB:n verkkokauppa 

KSB ylläpitää verkkokauppaa omien tuotteidensa ja palveluidensa suoramyyntiin. (Ks. myös 

osan 2 kappale I ”KSB:n verkkosivut ja evästeet”.). 

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB käyttää verkkokauppaansa ja vastaavia verkkosivustoja tuotteidensa ja palveluidensa 

myyntiin. Tämän lisäksi verkkokauppaa optimoidaan ja kehitetään edelleen, mukaan lukien 

suoramarkkinointi ja vastaavien tietojen arviointi. Myös KSB:n tarjoamia tuotteita ja palveluita 

parannetaan. 

2. Tiedot 

KSB:n sivuston toimintaa varten käytettyjen tietoluokkien (ks. tietoturvaselosteen osa 2, 

kappale I, nro 2) lisäksi voidaan käsitellä seuraavia tietoja:  

 Sukunimi, etunimi 

 Työnantaja tai asiakas, yritys 

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi 

 Kiinnostus tiettyihin KSB:n tuotteisiin ja palveluihin (valinta) 

 Tilaukset, tilausten käsittely ja 

 Taloudelliset tiedot, erityisesti yhteystiedot 

 

Näiden henkilötietojen toimittaminen voi olla välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi ja 

mahdollisesti myös lain tai sopimuksen velvoittamaa. Jos tietoja ei ole saatavilla kokonaan 

tai osittain, sopimusta ei ehkä ole mahdollista tehdä tai sopimusta ei ehkä ole mahdollista 

panna täytäntöön. 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille  

 KSB SE & Co. KGaA käsittelee henkilökohtaiset tietosi. KSB käyttää tietojenkäsittelijöitä 

(Ks. lisätietoja myös Osa 2, kappale 2, nro 3 ”KSB verkkosivut ja evästeet"), jotka voivat 

tilausten osalta olla joko KSB-konserniin kuuluvia yrityksiä tai kolmansia yritysosapuolia 

Euroopan talousalueella.  

4. Oikeusperusta 

Mikäli saamme suostumuksen henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta toimii oikeusperustana. EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 6 artiklan kohdan 1 b alakohta antaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelyyn 

sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Jos 

käsittelyä tarvitaan KSB:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. tietojen 

säilyttämiseen liittyvät velvoitteet), toimii oikeusperustana tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan c alakohta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös KSB:n ja kolmansien osapuolten 

oikeutettujen etujen varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 

mukaisesti. Oikeutettuihin etuihin sisältyvät takuuvelvoitteet ja korjauspalvelut sekä 

tuotekehitys ja KSB:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja lain edellyttämä 

liiketoimintayhteyksien dokumentointi (ks. Osa 2, kappale I ”KSB:n verkkosivut ja evästeet”, 

nro 4). 

5. Suostumukset ja peruuttamismenettely 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen milloin tahansa. 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 



 

 

suoritetun tai muun luvan perusteella tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Ilmoitus 

peruuttamisesta tulee lähettää osoitteeseen: info@ksb.com.  

6. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joiden alainen KSB on, on määritetty. 

 

V. KSB:n sovellukset (KSB apps) 

KSB kehittää sovelluksia tuotteidensa diagnosointia ja valvontaa varten. KSB:n tuotteita 

voidaan seurata ja käyttää laitteissa, joissa on iPhone-, Android- tai Windows-

käyttöjärjestelmä. Tässä yhteydessä koneen tietoihin (paikka, parametri yms.) voidaan 

yhdistää henkilötietoja (puhelinnumero, IMEI-numero, sähköpostiosoitteita, henkilötunnus). 

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB käsittelee KSB-sovellusten kautta kerättyjä tietoja diagnoosi- ja valvontatarkoituksiin, 

mutta myös kehittääkseen tuotteitaan edelleen.  

2. Tiedot 

Seuraavia tietoluokkia voidaan käsitellä: 

 Sukunimi, etunimi 

 Työnantaja tai asiakas, yritys 

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi, sosiaalisen median 

yhteystiedot 

 älypuhelimeen, tablettiin tai muuhun käytettyyn laitteeseen liittyviä teknisiä tietoja (IP-

osoite tai Android IP, GPS-tiedot, jne.), jotka lähetetään sovelluksen käytön 

yhteydessä sekä 

 tallennetut KSB-tuotteet ja niiden valintamäärittelyt 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB SE & Co KGaA käsittelee henkilötietojasi. KSB käyttää tähän tarkoitukseen erityisiä 

tiedonkäsittelijöitä, jotka voivat olla KSB-konserniin kuuluvien yritysten lisäksi myös 

Euroopan talousalueella toimivia kolmansia yritysosapuolia. Tietojen siirtoon vaikuttaa 

laitteessa käytetty käyttöjärjestelmä, televiestintäverkon tarjoaja sekä muuta 

tietoliikennetarjoajista (esim. Wi-Fi-verkon tarjoaja). Noudata yritysten antamia 

tietosuojaohjeistuksia.   

4. Oikeusperusta 

Mikäli saamme suostumuksen henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen artiklan 1 kohta a alakohta toimii oikeusperustana. EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 6 artiklan kohdan 1 b alakohta antaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelyyn 

sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Jos 

henkilötietojen käsittelyä tarvitaan KSB:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi 

(takuuvelvollisuudet), toimii oikeusperustana tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c 

alakohta. Henkilötietoja käsitellään myös KSB:n ja kolmansien osapuolten oikeutettujen 

etujen varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. 

Oikeutettuja etuja ovat takuu- ja korjauspalveluiden käyttöönotto, kuten myös KSB:n 
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tuotteiden ja palvelujen tuotekehitys ja markkinointi sekä lain edellyttämä 

liiketoimintayhteyksien dokumentointi.  

5. Suostumukset ja peruuttamismenettely 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen milloin tahansa. 

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 

suoritetun tai muun luvan perusteella tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Ilmoitus 

peruuttamisesta tulee lähettää osoitteeseen: info@ksb.com..  

6. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joita KSB noudattaa, on määritetty. 

VI. Osakkeenomistajien hallinnointi 

KSB hallinnoi KSB SE & Co KGaA:n osakkeenomistajien henkilötietoja.  

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB SE & Co KGaA:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. KSB käsittelee 

osakkeenomistajien henkilötietoja yrityksen pakollisten tietojen antamisen yhteydessä sekä 

järjestäessään osakkeenomistajien kokouksia.  

2. Tiedot 

Näin ollen, KSB:ssä voidaan käsitellä seuraavanlaisia henkilötietoja: 

 Sukunimi, etunimi  

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, sosiaalisen median 

yhteystiedot, edustajan nimi sekä yhteystiedot  

 Tallettajapankki ja talletusnumero 

 Osakkeiden lukumäärä, jos hallussa KSB SE & Co KGaA:n osakkeita, niiden 

tunnistenumero, osakkeiden nimellis- ja markkina-arvo, osakkeen hankkimisen ja 

talletuksen päivämäärä 

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB SE & Co KGaA käsittelee henkilötietojasi. KSB käyttää tietojen käsittelyyn muita KSB-

konserniin kuuluvia yrityksiä ja ulkopuolisia rahoituspalveluyrityksiä Euroopan talousalueella. 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

4. Oikeusperusta 

KSB SE & Co KGaA:n osakkeenomistajien henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 

6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjen yhtiöoikeuden mukaisten velvoitteiden 

täyttämiseksi sekä 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten KSB: n oikeutettujen etujen 

turvaamiseksi. Oikeutettuja etuja ovat KSB:n intressit osakkeidensa, tuotteidensa ja 

palveluidensa markkinointiin ja niistä tiedottamiseen.  

5. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joita KSB noudattaa, on määritetty. 
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VII. Työnhakijoiden hallinnointi 

KSB Finland Oy hallinnoi työnhakijoiden henkilötietoja.   

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus 

KSB Finland Oy hallinnoi avoimien työpaikkojen työhakemuksia sopivan työntekijän 

löytämiseen.   

2. Tiedot 

Näin ollen, KSB Finland Oy:ssä voidaan käsitellä seuraavanlaisia henkilötietoja: 

 Sukunimi ja etunimet  

 Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin 

 Syntymäaika 

 Entiset ja tämänhetkiset työsuhteet 

 Palkkatoiveet 

 Koulutustausta  

3. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 

KSB käyttää tietojen käsittelyyn osittain ulkopuolisia palveluyrityksiä Suomessa ja Baltian 

maissa, esim. rekrytointifirmoja ja konsultteja. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle.  

4. Oikeusperusta 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta toimii oikeusperustana. EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 b alakohta antaa oikeusperustan 

henkilötietojen käsittelyyn sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity 

on osapuolena. Jos käsittelyä tarvitaan KSB:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi 

(esim. tietojen säilyttämiseen liittyvät velvoitteet), toimii oikeusperustana tietosuoja-

asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös KSB:n ja 

kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan f alakohdan mukaisesti. 

5. Säilytysaika 

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai säilytettiin. Tietoja säilytetään tämän ajanjakson 

jälkeen vain niin kauan kuin EU:n tai sen jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai muissa 

säännöksissä, joita KSB noudattaa, on määritetty. 
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