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Viimeisin päivitys: Tammikuu 2021 

Jabil Inc., sen tytär- ja osakkuusyhtiöt (yhdessä "Jabil" tai "yhtiö") ovat sitoutuneet säilyttämään meille toimittamiasi 

ja liiketoimintamme yhteydessä keräämiämme tietoja vastuullisesti. 

Tämä tietosuojakäytäntö (”käytäntö”) säätelee ja kuvaa Jabilin käytäntöjä (rekisterinpitäjänä) liittyen 

henkilötietoihin, joita keräämme verkossa ja sen ulkopuolella: verkkosivustojemme, sovellusten, portaalien, 

alustojen, viestinnän, tiedotus- ja koulutustoimintojen kautta sekä muissa asiakas- ja toimittaja-asiointiin liittyvissä 

palveluissamme (yhdessä "palvelut").   Vaikka tämä käytäntö on tarkoitettu kuvaamaan laajasti henkilökohtaisten 

tietojen maailmanlaajuista käsittelyä, joidenkin lainkäyttöalueiden käsittelytavat voivat olla rajatumpia paikallisten 

lakien perusteella.   

Huomautus:  Jos olet Jabilin työntekijä, tutustu JabilWebissä olevaan maailmanlaajuiseen työntekijöiden 

tietosuojakäytäntöön (Global Privacy Policy for Employees), koska tämä käytäntö ei koske henkilökohtaisia tietojasi 

muuten kuin vierailijana tällä sivustolla. 

Tarkista tämä käytäntö huolellisesti ennen kuin käytät tai lähetät tietoja palveluissa tai niiden yhteydessä.  

Arvioimme tätä käytäntöä aina päivittäessämme ja laajentaessamme palveluita ja tarjontaamme ja teemme siihen 

tarvittavia muutoksia.  Kaikki muutokset julkaistaan täällä, ja tämä sivu tulee tarkistaa säännöllisesti päivitysten 

varalta.  Jos teemme olennaisia muutoksia tähän käytäntöön, ilmoitamme sinulle lain edellyttämällä tavalla.  

Palvelujen jatkuva käyttö merkitsee päivitetyn käytännön ehtojen hyväksymistä. 

I. KERÄÄMÄMME TIEDOT 

Keräämme henkilötietoja useilla tavoilla, mukaan lukien: (i) tiedot, jotka annat meille suoraan; (ii) tiedot, joita 

voimme kerätä passiivisesti tai automaattisesti, kun käytät palveluitamme, esim. selaimeltasi tai laitteeltasi; ja (iii) 

muista lähteistä, kuten sellaisten sosiaalisen median alustoilta kerätty tieto, jotka saattavat jakaa tietoja siitä, miten 

olet vuorovaikutuksessa linkitetyn sosiaalisen median sisällön kanssa. 

”Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joista sinut voidaan yksilöidä. 

Suoraan meille antamasi tiedot 

Voimme kerätä sinulta suoraan tietoja monin tavoin, esimerkiksi kun: 

 Tiedustelet meiltä uramahdollisuuksista tai haet työpaikkaa; 

 Esität kysymyksiä tai pyydät tietoja yrityksestä, tuotteistamme ja/tai palveluistamme;  

 Rekisteröit tilin tai käytät muita ominaisuuksia, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista, esimerkiksi 

asiakasportaalin tai toimittajaportaalin kautta; 

 Rekisteröidyt koulutuskurssille tai tapahtumaan; 

 Täytät kyselyn tai annat meille palautetta; 

 Kommunikoit kanssamme sähköpostitse tai muilla viestintäkanavilla; 

 Pyydät tiettyjä ominaisuuksia (esim. blogitilauksia, uutiskirjeitä, päivityksiä tai muuta materiaalia); tai 

 Lähetät käyttäjien luomaa sisältöä, mukaan lukien kommentit, mihin tahansa palveluumme. 

Voimme myös kerätä sinulta tietoja verkon ulkopuolella, esimerkiksi kun teet sopimuksen kanssamme ja sen 

tuloksena olevan asiakas- tai toimitussuhteen aikana. 
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Suoraan meille antamasi tiedot voivat olla esim. nimi; yhteystiedot; otsikko; tiedot yrityksestä tai organisaatiosta, 

johon olet sidoksissa; koulutus ja ansioluettelo; ja tiliisi liittyvä käyttäjänimi ja salasana (jos ne on luotu).      

Käyttämissäsi palveluissa voi olla portaaleja useiden organisaation käyttäjien pääsyä ja käyttöä varten.  Muista, että 

kaikki näillä alueilla jaetut tiedot voivat olla useiden henkilöiden nähtävissä.  Ole huomaavainen ja kunnioittava 

muita kohtaan käyttäessäsi portaaleja ja muita jaettuja palveluita.  Pidätämme oikeuden tarkastaa ja valvoa 

palvelujemme sisältöä ja poistaa viestejä tai sisältöä, jota voidaan pitää sopimattomana tai muita loukkaavana, mutta 

meillä ei ole velvollisuutta siihen. 

Passiivisesti tai automaattisesti kerätyt tiedot 

Laite-/käyttötiedot 

Voimme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti tietokoneesta tai laitteista (mukaan lukien mobiililaitteet tai tabletit), 

joilla käytät palveluja tai joilla vuorovaikutat niiden kanssa.  Voimme kerätä ja analysoida tietoja, kuten (a) IP-

osoitteet, maantieteelliset sijaintitiedot, yksilölliset laitetunnisteet, IMEI- ja TCP/IP-osoitteet sekä muita tietoja 

tietokoneestasi tai laitteistasi, selaintyypeistä, selaimen kielestä, käyttöjärjestelmästä, mobiililaitteen operaattorin 

tiedot, valtio tai maa, josta käytit palveluja; ja (b) tiedot tavoista, joilla olet vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa, 

kuten minkä tahansa verkkosivuston URL-osoite, jolla vierailit ennen tai jälkeen palvelujemme käyttöä, alustan 

tyyppi, napsautusten määrä, verkkotunnusten nimet, aloitussivut, tarkastellut sivut ja sisällöt ja näiden sivujen 

järjestys, tilastotietoja palvelujen käytöstä, tietyillä sivuilla vietetyn ajan määrä, palvelujen käyttämispäivämäärä ja -

aika, palvelujen käytön tiheys, virhelokit ja muut vastaavat tiedot.  Kuten jäljempänä todetaan, voimme käyttää 

näiden tietojen keräämiseen kolmansien osapuolten analyysipalveluita ja tekniikoita, mukaan lukien evästeet ja 

vastaavat työkalut.   

Evästeet ja muut vastaavat seurantatekniikat 

Kuten edellä mainittiin, voimme kerätä tietoja palvelujen käytöstä evästeiden ja muiden vastaavien 

seurantatekniikoiden avulla.   Lisätietoja siitä, miten käytämme näitä tekniikoita, ja vaihtoehdot, joilla mahdollisesti 

voit kieltäytyä, näet evästekäytännöstämme. 

Huomaa, että voit muuttaa internet-selaimesi asetukset ilmoittamaan sinulle, kun eväste asetetaan tai päivitetään, tai 

estää evästeet kokonaan.  Katso lisätietoja selaimesi Ohje-osiosta (esim., Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla 

Firefox; Apple Safari (pöytäversio); Apple Safari (mobiiliversio); tai Android-selain).   

Voit hallita myös Flash-tekniikoiden käyttöä, mukaan lukien evästeet ja paikalliset tallennusobjektit, Flash-

hallintatyökaluilla, jotka ovat käytettävissä Adoben verkkosivustolla.   

Huomaa, että estämällä jotkin tai kaikki evästeet et ehkä voi käyttää tiettyjä palveluiden ominaisuuksia tai 

tarjouksia. 

Paikkatieto 

Voimme kerätä erityyppisiä tietoja sijainnistasi, mukaan lukien yleiset tiedot (esim. IP-osoite, postinumero) ja 

tarkemmat tiedot (esim. GPS-pohjaiset toiminnot palveluihin käytettävissä mobiililaitteissa), ja voimme käyttää 

näitä tietoja räätälöidäksemme palveluja sijaintiin perustuvilla tiedoilla ja ominaisuuksilla.  Tätä varten sijaintitietosi 

voidaan jakaa edustajillemme ja toimittajillemme.  Jos et halua meidän antavan sinulle näitä sijaintiin perustuvia 

ominaisuuksia, voit poistaa sijainnin seurannan käytöstä laitteen asetuksissa. 

Muiden lähteiden toimittamat tiedot 

Voimme myös hankkia kolmansilta osapuolilta tietoja sinusta ja/tai liitännäisorganisaatiostasi, kuten väestötietoja ja 

toimialatietoja, jotka auttavat meitä markkinoimaan yritystämme, tunnistamaan uusia asiakkaita, rekrytoimaan 

työnhakijoita ja tekemään alan tutkimusta.  Voimme yhdistää sinulta palveluidemme kautta keräämiämme tietoja 

tietoihin, joita saamme sinusta kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien sosiaalisen median verkostot ja muut 

sisältöalustat. 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
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Jos käytät palveluja kolmannen osapuolen yhteyden tai sisäänkirjautumisen kautta, esim. sosiaalisen median kuten 

Facebookin, Twitterin tai LinkedInin kautta, voit antaa meille pääsyn tiettyihin profiilisi tietoihin.  Tämä voi sisältää 

nimesi, sähköpostiosoitteesi, valokuvasi, sukupuolesi, syntymäpäiväsi, sijaintisi, kyseiseen kolmannen osapuolen 

alustaan tai sosiaalisen median tiliin liittyvän tunnuksen, käyttäjätiedostot, kuten valokuvat ja videot, 

ystäväluettelosi, seuraamasi ihmiset ja/tai ihmiset, jotka seuraavat sinua, viestejäsi tai ”tykkäyksiäsi”. Älä käytä 

sosiaalisen median sivustoja palvelujen käyttämiseen, jos et halua, että näitä tietoja jaetaan.  Jos haluat kuvauksen 

siitä, miten nämä sosiaalisen median sivustot käsittelevät ja jakavat tietojasi, tutustu niiden tietosuojakäytäntöihin ja 

käyttöehtoihin, joissa on ohjeita yksityisyysasetusten muokkaamiseen.   

II. KUINKA KÄYTÄMME TIETOJASI 

Voimme käyttää sinulta keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

 

 Rekrytointiin ja työhakemusten arviointiin; 

 Vastataksemme tiedusteluihisi ja pyyntöihisi; 

 Ylläpitääksemme yhteystietoluettelojamme; 

 Avataksemme ja tarjotaksemme palveluja sinulle; 

 Mahdollistaaksemme yhteistyön esimerkiksi asiakas- ja toimittajaportaalien kautta; 

 Lähettääksemme sinulle tilihälytyksiä ja ylläpitotietoja; 

 Lähettääksemme sinulle blogiartikkeleita, uutiskirjeitä, markkinointiviestintää ja muuta sinua mahdollisesti 

kiinnostavaa tietoa tai materiaalia; 

 Lähettääksemme sinulle kyselyjä ja pyytääksemme palautettasi; 

 Parantaaksemme palvelujen sisältöä ja ominaisuuksia tai kehittääksemme uusia palveluja; 

 Mukauttaaksemme palveluissa näkemääsi sisältöä; 

 Varmistaaksemme palvelujen käyttöä säätelevien laillisten ehtojen noudattamisen;  

 Palvelujen hallinnointiin ja vianetsintään;  

 Lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten täyttämiseen;  

 Sopimussuhteiden hallinnoimiseen ja toteuttamiseen; ja 

 Muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten alan tutkimukseen tarjonnan parantamiseksi ja 

tietoturvavalvontaan verkkojemme suojaamiseksi. 

 

III. KUINKA JAAMME TIETOJASI 

 

Jabil on maailmanlaajuinen tuotesuunnittelun, valmistuksen ja muiden näihin liittyvien palvelujen tarjoaja.   

Liiketoimintayksikkömme ja osastomme voivat jakaa tietoja keskenään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten 

sisäiseen hallintotoimintaan, markkinointiin ja myyntiin, tutkimukseen ja kehitykseen, osaamisen hallintaan sekä 

palvelujen tarjoamiseen sinulle ja organisaatiollesi.   Emme myy, vuokraa tai muuten jaa ulkopuolisten kolmansien 

osapuolten itsenäiseen käyttöön sellaisia henkilökohtaisia tietojasi, joista sinut voidaan kohtuudella tunnistaa.    

 

Sen lisäksi, että jaamme tietoja tytäryhtiöidemme kesken ja tässä käytännössä kuvatuilla tavoilla, voimme luovuttaa 

ja/tai jakaa tietojasi seuraavissa olosuhteissa: 

 Valtuutetut palveluntarjoajat.  Voimme tarjota pääsyn tietoihisi tai jakaa niitä tietyille valtuutetuille kolmannen 

osapuolen palveluntarjoajille, jotka suorittavat puolestamme tukitoimintoja tai muita toimintoja, kuten tutkimus, 

markkinointi, asiakastuki, henkilöstön rekrytointi ja arviointi, web-isännöinti, tietojen tallennus, analysointi ja 

käsittely, sekä oikeudelliset palvelut. 

 Työnantajasi.  Jos olet Jabilin asiakkaan työntekijä, joka käyttää tiliä asiakassopimuksen mukaisesti, voimme 

tarjota tai työnantajasi voi tarkastella suoraan tietoja, jotka annat meille palvelujen kautta. 

 Jabilin ja muiden suojeleminen.  Voimme käyttää, säilyttää ja luovuttaa tietojasi ja/tai mitä tahansa käyttäjien 

sisältöä, jonka lähetät tai asetat saataville palveluiden kautta, jos meidät velvoitetaan tekemään niin tai jos se on 

kohtuullista tai tarkoituksenmukaista seuraavista syistä: (1) oikeudellisen menettelyn noudattamiseksi; (2) 

käyttöehtomme tai muun kanssasi tekemämme sopimuksen soveltamiseksi, mukaan lukien niiden mahdollisten 

rikkomusten tutkiminen; (3) vastataksemme mahdollisiin väitteisiin, että jokin sisältö rikkoo kolmansien 
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osapuolten oikeuksia; ja/tai (4) Jabilin, sen edustajien ja tytäryhtiöiden, asiakkaiden ja yleisön oikeuksien, 

omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.  Tämä sisältää tietojen vaihdon muiden 

organisaatioiden ja viranomaisten kanssa kyberhyökkäysten ehkäisyä, petosten torjuntaa, 

roskapostin/haittaohjelmien ehkäisyä ja vastaavia tarkoituksia varten. 

 Liiketoiminnan siirrot.  Jatkaessamme liiketoimintamme kehittämistä voimme ostaa muita yrityksiä tai sulautua 

tai muodostaa kumppanuuksia niiden kanssa.  Tällaisissa liiketoimissa (mukaan lukien tällaisten liiketoimien 

harkinta, esim. yritystarkastukset) käyttäjätiedot voivat kuulua siirrettyyn omaisuuteen.  Jos osa tai kaikki 

Jabilin omaisuudesta myydään tai siirretään kolmannelle osapuolelle, asiakastiedot (mukaan lukien 

sähköpostiosoitteesi) voivat olla osa siirrettyä omaisuutta.   

IV. TIETOJESI KÄYTÖN OIKEUSPERUSTA 

 

Tietojesi keräämisen, käytön ja jakamisen oikeusperustat tämän käytännön mukaisesti ovat seuraavat: 

 

 Sopimusvelvoite – jos tietojesi käyttö on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisten 

velvoitteidemme täyttämiseksi; 

 

 Oikeutettu etu – jos tietojesi käyttö on tarpeen oikeutettujen liiketoiminnallisten etujemme edistämiseksi, 

esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 

- Asiakaspalvelun tarjoamiseksi;  

- Tuotteittemme ja palvelutarjontamme parantamiseksi; 

- Osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja työhakemusten käsittelemiseksi; 

- Liiketoimintamme kasvattamiseksi markkinoinnin ja muiden strategisten aloitteiden avulla; 

- Asiakkaittemme, henkilöstömme ja omaisuutemme suojaamiseksi; ja 

- Juridisten asioiden hoitamiseksi, kuten laillisten oikeuksiemme puolustamista ja rikkomusten 

tutkimista varten. 

 

 Laillinen velvoite – jos tietojesi käyttö on välttämätöntä sovellettavien lakien, asetusten, 

lainvalvontaviranomaisten tai valtion viranomaisten toimien ja oikeudenkäyntimenettelyiden 

noudattamiseksi; ja 

 

 Suostumus – lain edellyttäessä voimme käsitellä henkilötietoja oletetun tai nimenomaisen suostumuksesi 

perusteella.  Jos olet antanut suostumuksesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa vaikuttamatta sellaisen 

käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin ennen suostumuksesi peruuttamista.  Jos haluat peruuttaa 

suostumuksesi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@jabil.com. 

 

V. HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT 

Kun käytät palveluja, tietosi voidaan lähettää Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti muihin maihin. Erityisesti 

kansainvälisessä toiminnassamme henkilökohtaisia tietojasi voidaan siirtää mihin tahansa maahan, jossa meillä on 

toimintoja tai jossa toimivia palveluntarjoajia käytämme.   

Erityisesti, kun kyseessä on tiedonsiirto Euroopan unionin (EU) ulkopuolelle, Euroopan komissio toteaa joidenkin 

Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolisten maiden tarjoavan riittävän tietosuojan ETA-standardien mukaisesti 

(täydellinen luettelo näistä maista on saatavilla täällä).  Kun tietoa siirretään ETA:sta maihin, joiden tietosuojaa 

Euroopan komissio ei pidä riittävinä, ryhdymme kohtuullisiin toimiin henkilötietojesi suojaamiseksi, esimerkiksi 

käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.   

Jabil käyttää lisäksi muita sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia tiedonsiirtomekanismeja 

vahvistaaksemme sitoutumisemme turvalliseen tiedonsiirtoon ETA:sta Yhdysvaltoihin. Tämä käytäntö päivitetään 

vastaamaan edellä mainittujen puitesopimusten mukaisia lupauksia ja velvoitteita, kun sertifiointi on suoritettu. 

 

mailto:privacy@jabil.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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VI. REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA VALINNAT 

Voit aina valita mitä henkilökohtaisia tietoja (jos sellaisia on) haluat antaa meille.   Jos kuitenkin päätät olla 

antamatta tiettyjä tietoja, se voi vaikuttaa joihinkin palvelujen käyttökokemuksiin ja saatavuuteen.   Ohjeita tietojen 

keräämisen rajoittamisesta ja kieltäytymisvaihtoehtojen käyttämisestä on osiossa 1 "Keräämämme tiedot" (yllä) ja 

tarkemmin evästekäytännössä. 

Jos annat meille yhteystietosi, voimme ottaa yhteyttä ilmoittaaksemme sinulle tarjolla olevista tuotteista, palveluista 

ja tapahtumista, jotka mielestämme saattavat kiinnostaa sinua.   Jos et jatkossa enää halua saada meiltä tällaista 

markkinointiviestintää, voit kieltäytyä noudattamalla tällaisten viestien tilauksen peruutusohjeita tai ottamalla 

meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@jabil.com.   Vastaamme pyyntöihisi ja noudatamme niitä 

mahdollisimman pian.    

Siltä osin kuin käytät palvelun ominaisuuksia, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista ja siten tilin luomista, voit 

tarkistaa ja päivittää tiettyjä henkilötietojasi kirjautumalla tiliisi.   Jos tarvitset lisäapua, voit ottaa meihin yhteyttä 

sähköpostitse osoitteeseen privacy@jabil.com.   Tilanteissa, joissa meillä on tietosi osana asiakassuhdetta tai 

liiketapahtumaa, voimme välittää pyynnön asianomaiselle asiakkaalle ja tehdä yhteistyötä pyynnön käsittelyssä, 

jollei asiakkaan kanssa tehtävästä sopimuksesta muuta johdu.    

Lisäksi eräillä lainkäyttöalueilla (, EU ja muut tietyt Yhdysvaltojen ulkopuoliset alueet) asuvilla henkilöillä on 

erityiset lailliset oikeudet tarkastella yhtiölle toimittamiaan henkilökohtaisia tietojaan.  Jos haluat pyytää aiemmin 

meille toimittamiesi henkilökohtaisten tietojen tarkistamista, korjaamista, päivittämistä, rajoittamista, kieltämistä tai 

poistamista, tai jos haluat pyytää henkilökohtaisten tietojesi sähköistä kopiota lähettääksesi sen toiselle yritykselle 

(siltä osin kuin sovellettava laki antaa sinulle oikeuden tietojen siirrettävyyteen), voit ottaa meihin yhteyttä 

sähköpostitse osoitteeseen privacy@jabil.com.   Tässä kuvattuihin oikeuksiin sovelletaan sovellettavan lain 

mukaisia rajoituksia ja poikkeuksia.   Vastaamme pyyntöihisi ja noudatamme niitä mahdollisimman pian 

sovellettavan lain mukaisesti. 

Jabil on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (DPO), johon voidaan ottaa yhteyttä seuraavasti: 

• sähköpostitse: DPO.Jabil@twobirds.com   

• postitse: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. 

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi ETA-alueen asukkailla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle 

valvontaviranomaiselle.   Kehotamme kuitenkin ottamaan ensin yhteyttä meihin ja teemme parhaamme asian 

ratkaisemiseksi sovellettavan lain mukaisesti. 

VII. TURVALLISUUS 

 

Olemme toteuttaneet alan hyväksymiä hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia suojataksemme tietosi 

katoamiselta, väärinkäytöltä ja/tai muuttamiselta.   Emme kuitenkaan voi taata, että nämä toimenpiteet tarjoavat 

täydellisen turvallisuuden.   Mikään internet-, langaton ja/tai muu elektroninen lähetys ei ole täysin turvallinen.   

Emme myöskään ole vastuussa meille lähettämiesi tietojen turvallisuudesta sellaisissa verkoissa, jotka eivät ole 

hallinnassamme.    

Jos olet luonut palveluihin liittyvän tilin, suosittelemme vaihtamaan salasanasi säännöllisesti.  Olet vastuussa 

käytössäsi olevien sovellusten käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta.  Ota välittömästi yhteyttä meihin 

osoitteeseen privacy@jabil.com ja vaihda salasanasi, jos uskot, että tilisi käyttäjätunnus ja/tai salasana on varastettu 

tai luovutettu ulkopuolisille.  Emme ole vastuussa, jos joku muu käyttää tiliäsi sinulta hankkimiensa tietojen 

perusteella. 

 

mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:DPO.Jabil@twobirds.com
mailto:privacy@jabil.com
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VIII. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

 

Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.  Kun esimerkiksi 

käsittelemme henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksiin tai suostumuksellasi, käsittelemme tietojasi 

pyyntöäsi vastaavan ajan ja lyhyen ajan tämän jälkeen (jotta voimme toteuttaa pyyntösi). Pidämme myös pysyvää 

merkintää sitä, että olet pyytänyt meitä olemaan lähettämättä sinulle suoramarkkinointia tai käsittelemään tietojasi, 

jotta voimme kunnioittaa pyyntöäsi tulevaisuudessa. Tietojen säilytysaika riippuu tarkoituksista, joihin keräämme ja 

käytämme niitä ja/tai niitä vaaditaan sovellettavien lakien noudattamiseksi. 

IX. LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN JA PALVELUIHIN 

Palvelut voivat sisältää linkkejä tai "kehystää" kolmansien osapuolien verkkosivustoja, sovelluksia ja muita 

palveluita.  Huomaa, että emme ole vastuussa muiden sivustojen ja palveluiden tietosuojakäytännöistä.  Kehotamme 

käyttäjiä olemaan valppaita poistuessaan palvelustamme ja lukemaan jokaisen vierailemansa sivuston 

tietosuojalausunnot. 

X. LASTEN TIEDOT 

Palveluja ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille, eikä alle 18-vuotiailla ole lupaa käyttää palveluja.  Jos huomaamme, 

että olemme saaneet alle 13-vuotiaalta lapselta "henkilökohtaisia tietoja" (määritelty lasten verkkotietosuojaa 

koskevassa laissa) tämän käytännön vastaisesti, ryhdymme mahdollisimman nopeasti kohtuullisiin toimiin näiden 

tietojen poistamiseksi.  Jos uskot, että meillä on tietoja alle 13-vuotiaalta henkilöltä/henkilöstä, ota meihin yhteyttä 

osoitteeseen privacy@jabil.com. 

XI. MUUTOKSET TÄHÄN KÄYTÄNTÖÖN 

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa vastaamaan lakimuutoksia, tiedonkeruu- ja 

käyttökäytäntöjämme, palveluidemme ominaisuuksia tai tekniikan kehitystä.  Tarkista tämä sivu säännöllisesti 

muutosten varalta.  Jatkamalla palveluiden käyttöä tämän käytännön muutosten julkaisemisen jälkeen ilmaiset 

hyväksyväsi nämä muutokset. 

XII. KYSYMYKSIÄ TÄTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ 

Jos sinulla on kysyttävää käytännöstämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@jabil.com.    
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