Tietosuojaseloste
Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2021
Lue täydentävä ilmoitus COVID-19-pandemiaan liittyvien henkilötietojen keräämisestä
napsauttamalla tätä.
Tietosuojaselosteen johdanto

Wyndham Destination Network, LLC on Travel + Leisure Co:n tytäryhtiö, joka
harjoittaa liiketoimintaa nimellä "Panorama". Panoraman liiketoimintaan kuuluu
monia tytäryhtiöitä ja brändejä, kuten RCI, Panorama Travel Solutions, 7Across
(entinen DAE), The Registry Collection, Extra Holidays, Love Home Swap, TripBeat,
@Work International ja Alliance Reservations Network (yhdessä "Panorama,"
"Panorama-konserni" tai "me" eri eritaivutusmuotoineen). Me kunnioittamme
yksityisyyttäsi ja haluamme sinun tietävän, miten keräämme, luovutamme 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.
Yksityisyyskäytäntömme voivat vaihdella Panorama-konsernin jäsenten kesken ja
Panoraman ja Travel + Leisure Co:n välillä ja minkä tahansa muun siihen liittyvän
toimintayksikön välillä (lukuun ottamatta Panorama-konsernia, "T + L Affiliatesia")
niiden toiminnoista ja niiden tarjoamista tuotteista ja palveluista riippuen. Tutustu
kuhunkin palveluun liitettyyn tai siinä viitattuun tietosuojaselosteeseen. Huomaa, että
henkilötietojesi rekisterinpitäjä on se T + L Affiliaten tai Panoraman organisaatio, joka
tarjoaa palvelut sinulle. Luettelo T+ L Affiliatesin brändeistä on saatavilla täältä. Luettelo
Panoraman brändeistä on saatavilla täältä.

Kalifornian asukkaat: Tutustu Kalifornian asukkaan tietosuojaoikeuksiin
napsauttamalla tätä.

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 tietyissä tilanteissa
 sosiaalisen median tiliin liittyvät tiedot
 yöpymisen, matkan, tuotteen tai palvelun 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
 mielipiteesi, kommenttisi, ehdotuksesi, tiedustelusi ja muut viestisi, joita
toimitat meille
 demografiset tiedot
 ääni- ja kuvatallenteet esimerkiksi, jos soitat asiakaspalveluumme tai jos
osallistut valokuvaan aktiviteettien aikana tai lomakohteessa ollessasi
 verkkosivustoissamme avaamasi linkit
 IP-osoite ja laitetunniste
 jäsentili tai jäsentunnus

2. Voimme kerätä sinulta tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme eli
kun esimerkiksi
 rekisteröidyt tuotteen tai palvelun käyttäjäksi tai tilaat sen, 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
 annat palautetta tai vastaat kyselyyn
 osallistut mihin tahansa kanta-asiakasohjelmaan tai muuhun ohjelmaan




tykkäät meistä, seuraat meitä tai olet meihin muulla tavoin yhteydessä tai
julkaiset jotain sosiaalisen median sivuillamme.
toimitat hyödykkeitä tai tarjoat palveluja meille (esimerkiksi toimittajana tai
alihankkijana)

3. Muut sinusta keräämämme tiedot:
 Evästeet: Palveluissamme voidaan käyttää evästeitä ja vastaavia
tekniikoita (jäljempänä yhdessä ”evästeet”). Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, joita tämä verkkosivusto lähettää tietokoneellesi tietojen
tallentamista varten. Nämä tiedot tallennetaan tietokoneesi kiintolevyllä
olevaan tiedostoon. Evästeet voivat helpottaa verkkosivujen selaamistasi
tallentamalla asetuksesi, jotta voimme käyttää niitä seuraavan vierailusi
parantamiseksi.
o Yksi evästeiden tarkoituksista on yksinkertaistaa verkkosivuston
käyttöä. Evästeet voivat esimerkiksi tallentaa käyttäjän
sisäänkirjautumistiedot, jotta hänen ei tarvitse kirjautua sisään joka
kerta.
o Evästeet voivat olla joko pysyviä, tilapäisiä tai istuntokohtaisia.
Pysyvä eväste säilyttää käyttäjän valitsemat tietyn verkkosivuston
asetukset, jotta niitä voidaan käyttää myöhempien
sivustovierailujen aikana ja ne säilyvät voimassa määriteltyyn
päättymispäivään asti (jollei käyttäjä poista niitä ennen
päättymispäivää). Tilapäisen evästeen voimassaolo taas päättyy
käyttäjän istunnon päättyessä, kun verkkoselain suljetaan.
o Evästeitä käytetään myös tilastollisiin ja markkinointiin liittyviin
tarkoituksiin verkkosivuston käyttötapojen määrittelemiseksi. Nämä
evästeet ovat joko meidän tai kolmansien osapuolien (esim.
mainontakumppaneiden) toimittamia. Emme voi hallita mainostajien
evästeitä, mutta sallimme mainostajien käyttää niitä tällä
verkkosivustolla, jotta voimme helpottaa kohdennettua mainontaa
ja seurata tiettyjen tuotteiden ostamiseen tai esimerkiksi lomia tai
harrastuksia koskeviin mielenkiinnonkohteisiin liittyviä toistuvia
malleja. Näiden evästeiden avulla käyttäjälle näytetään
kohdennetusti mainoksia hänen aiempien verkko-ostostensa
perusteella.




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 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.
Google Analytics: Käytämme Google Analytics palvelua, jotta voimme
saada paremman käsityksen siitä, miten vierailijat käyttävät tätä
verkkosivustoa ja jotta voimme helpottaa mielenkiinnonkohteisiin
perustuvaa markkinointia Google-tilisi ja muiden käyttämiesi laitteiden
perusteella. Google siirtää ja tallentaa Google Analytics evästeen luomat
tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi. Jos et halua, että toimintaasi
tässä verkkosivustossa seurataan Google Analytics palvelun avulla, voit
kieltäytyä siitä seuraavan linkin välityksellä:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Internet-pohjainen mainonta: Voimme käyttää kolmansien osapuolten
mainontayrityksiä, jotta voimme näyttää sinulle mainoksia sinua
mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista, kun käytät
palvelujamme ja muita verkkosivustoja, sovelluksia tai verkkopalveluja,
niiden tietojen perusteella, joita olemme saaneet, kun olet käyttänyt millä
tahansa laitteellasi palveluitamme ja muita verkkosivustoja, sovelluksia tai
palveluja, sekä kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen pohjalta. Tätä
tarkoitusta varten nämä yritykset voivat asettaa selaimeesi tai tunnistaa
selaimestasi yksilöllisen evästeen (mukaan lukien pikselitagien käyttö). Ne
voivat käyttää näitä tekniikoita ja verkossa suorittamistasi toimista
keräämiään tietoja tunnistaakseen sinut käyttämilläsi laitteilla, kuten
matkapuhelimella ja kannettavalla tietokoneella. Jos haluat lisätietoja tästä
käytännöstä ja evästeiden kieltämisestä tämän tietosuojaselosteen
lukemista varten käyttämäsi laitteen tietokone- tai mobiiliselaimessa,
vieraile osoitteessa www.aboutads.info ja kieltoa mobiilisovelluksissa
käsittelevässä osoitteessawww.networkadvertising.org. Voit myös asettaa
kiellon Twitterissä avaamalla tilisi yksityisyysasetukset ja poistamalla
merkinnän ruudusta, joka sallii mainosten kohdentamisen
mainoskumppaneiden jakamien tietojen perusteella.
o Älä seuraa signaalit: Tällä hetkellä emme vastaa selaimen
lähettämiin Älä seuraa signaaleihin, sillä odotamme asianosaisten
ja muiden kehittämiä standardeja siitä, miten tällaisia signaaleja
tulisi tulkita. Kolmannet osapuolet palveluntarjoajamme mukaan
luettuina voivat kerätä tietoja toimistasi verkossa eri aikoina ja eri
verkkosivustoissa myös silloin, kun vierailet verkkosivustollamme.
Lisätietoja siitä, miten voit käyttää valinnanvapauttasi liittyen
tietojen keräämiseen verkossa eri aikoina ja kolmansien osapuolten
verkkosivustoilla tai verkkopalveluissa suorittamistasi toimista, saat
osoitteista www.aboutads.info ja www.networkadvertising.org.
Automaattisesti kerätyt tiedot: Henkilötietojen ja muiden meille
palvelujen välityksellä toimittamiesi tai meidän tämän tietosuojaselosteen

mukaisesti keräämien sinua koskevien 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. 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
verkkosivuston käyttötietoja antamiisi henkilötietoihin, mutta kohtelemme
yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.
Käytämme tietoja monin eri tavoin, esimerkiksi sivuston liikenteen
analysointiin, asiakkaiden tarpeiden ja kehityssuuntausten
ymmärtämiseen, kohdennettujen markkinointitoimien toteuttamiseen ja
palvelujemme parantamiseen.
Koska kootut tai tunnistamattomiksi muutetut tai anonymisoidut tiedot
eivät ole henkilötietoja, voimme käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen.

Miten ja miksi käytämme tietojasi
Voimme käsitellä henkilötietojasi mihin tahansa seuraaviin tilanteisiin liittyen:
1. Kanssasi tehtävät liiketoimet, mukaan lukien seuraavat:
 sopimuksen tekeminen tai kanssasi tehdyn sopimuksen suorittaminen
 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 seuraavat:
 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)
 yhteisöllisten jakamistoimintojen 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
 tekemäsi markkinointivalinnat (joihin voi sisältyä markkinointia koskevan
suostumuksen antaminen sovellettavan lainsäädännön mukaan)
huomioon ottaen sinua kiinnostavien, meidän tuotteita tai palveluja
koskevien tai Panorama-konsernin yritysten, T + L Affiliatesin tai
valikoitujen kolmansien osapuolten puolesta lähetettyjen uutiskirjeiden tai
markkinointiviestien lähettäminen sovellettavan lainsäädännön 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 seuraavat:
 sovellettavan lainsäädännön noudattaminen
 oikeudellisen menettelyn noudattaminen
 julkisten ja valtion viranomaisten, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisten
viranomaisten, pyyntöihin vastaaminen
 palveluja koskevien käyttöehtojen täytäntöönpano
 toimintamme tai Panorama-konsernin yritysten tai T + L Affiliatesin tai
muiden kolmansien osapuolten toiminnan suojaaminen
 meidän tai Panorama-konsernin, T + L Affiliatesin,RCI:n lomakeskusten,
sinun ja kolmansien osapuolten oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden
ja omaisuuden suojaaminen
 käytettävissämme olevien oikeuskeinojen käyttäminen tai meille,
Panorama-konsernille, T + L Affiliatesille, RCI-lomakeskuksille, sinulle tai
kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen

Milloin luovutamme tietojasi
Voimme luovuttaa tietojasi seuraavasti:


T + L Affiliates ja Panorama-konserin organisaatiot: Voimme luovuttaa
henkilötietojasi Panorama-konsernin sisällä tässä tietosuojalausunnossa,
mukaan lukien kohdassa Miksi ja kuinka käytämme tietojasi, kuvattuja
tarkoituksia varten, ellei sitä ole kielletty sovellettavassa laissa tai toimittajiemme,
palveluntarjoajiemme tai muiden kolmansien osapuolten kanssa tehdyissä
nimenomaisissa sopimuksissa. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi mille
tahansa T + L Affiliates -organisaatiolle tässä tietosuojalausunnossa, mukaan
lukien kohdassa Miksi ja kuinka käytämme tietojasi, kuvattuja tarkoituksia
varten, ellei sitä ole nimenomaisesti kielletty sovellettavassa laissa tai
toimittajiemme, palveluntarjoajiemme tai muiden kolmansien osapuolten kanssa
tehdyissä nimenomaisissa sopimuksissa. Lisätietoja ensisijaisista T + L Affiliates





-organisaatioistamme löydät vuosikertomuksestamme alkaen ajankohdasta,
jolloin vuosikertomuksemme julkaistiin, tai ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä
kohdassa ”Miten meihin voi ottaa yhteyttä?” ilmoitettujen tietojen mukaisesti.
Alihankkijat ja palveluntarjoajat: Voimme luovuttaa henkilötietojasi
liiketoimintamme yhteydessä käyttämillemme alihankkijoille ja palveluntarjoajille,
kuten matkapalveluyrityksille, rahoituspalveluyrityksille,
kiinteistönomistajayhdistyksille, matkavakuutusyhtiöille, verkkosivustojen
isännöijille, data-analyysien tarjoajille, maksujen käsittelijöille, tilausten
suorittajille, lehtien julkaisijoille, informaatioteknologian ja siihen liittyvän
infrastruktuurin tarjoajille, asiakaspalvelulle, sähköpostien toimittajille,
luottokorttien käsittelijöille, vero- ja rahoitusneuvojille, oikeudellisille
neuvonantajille, kirjanpitäjille, tarkastajille ja muille toimijoille.
Liikekumppanit, sponsorit ja muut kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa
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 ylläpitäjien,
lentoyhtiöiden, autovuokraamojen, aktiviteettien tai retkien järjestäjien,
matkavakuutusmyyjien, luottolaitosten, vähittäiskauppojen, lehtien julkaisijoiden
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 annat
lisätietoja mille tahansa näistä kolmansista osapuolista, näille kolmansille
osapuolille annettuihin tietoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia
tietosuojaan liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.



Lomakeskukset tai yrityskumppanit: Saatamme jakaa henkilötietoja RCI:hin
liittyneiden lomakeskusten ylläpitäjien kanssa seuraavia tarkoituksia varten:
palvelujen tarjoaminen sinulle, pyytämäsi varauksen tekemisen
mahdollistaminen, liidien kerääminen niiden tehdessä lomaosakkeiden
myyntitarjouksia sinulle, lomaosakkeiden vaihtohistorian ja käyttöasteen
selvittäminen ja minilomia koskeviin lisätietopyyntöihin vastaaminen tilanteissa,
joissa lomakeskuksen ylläpitäjä 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
niiden muiden käyttäjien, mukaan lukien verkkosivustojen ylläpitäjien,
tietosuojakäytännöistä, joille toimitat tietojasi.





Hallinnan muutos: Voimme luovuttaa henkilötietosi kolmannelle osapuolelle
(esim. potentiaalisille ostajille ja maksukyvyttömyysmenettelyjen asiantuntijoille),
jos kyse on minkä tahansa meidän tai T + L Affiliaten tai Panorama-konsernin
organisaation liiketoiminnan osan hallinnan muutoksesta, esimerkiksi
sulautumisesta, kombinaatiosulautumisesta, luovutuksesta,
liiketoimintakokonaisuuden yhtiöittämisestä, koko varallisuuden tai sen
merkittävän osan ostosta, purkautumisesta, realisoinnista, velkasaneerauksesta,
konkurssimenettelystä tai muusta maksukyvyttömyysmenettelystä.
Lainsäädännössä sallittu luovuttaminen: Voimme luovuttaa 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 T + L
Affiliatesin tai Panorama-konsernin organisaatioiden, 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






Toisen henkilön puolesta annetut tiedot: Jos annat meille tietoja jonkun toisen
puolesta, pyydämme varmistamaan, että sinulla on kyseisen henkilön antama
lupa tehdä niin tässä tietosuojaselosteessa kuvailtuja tarkoituksia varten.
Linkit verkkosivustoihin: Palveluissa voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin,
joiden toiminnasta me emme vastaa; emme voi vaikuttaa siihen, miten näillä
verkkosivustoilla voidaan kerätä tietoja sinusta, emmekä ole vastuussa näillä
verkkosivustoilla noudatettavista toimintatavoista, käytännöistä 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, Blackberryn, Twitterin tai minkään muun sovellusten kehittäjän,
sovellusten tarjoajan, sosiaalisen median alustan tarjoajan, käyttöjärjestelmän
tarjoajan, langattoman palvelun tarjoajan tai laitevalmistajan, keruuta, käyttöä ja
luovuttamista koskevista käytännöistä tai toimintatavoista (mukaan lukien








tietoturva), mukaan lukien kaikki muille organisaatioille sovellusten tai sosiaalisen
median sivujemme välityksellä tai niihin liittyen luovuttamasi henkilötiedot.
Sosiaalisen median sivuillamme tekemäsi julkaisut voivat olla myös muiden
kyseisten sivujen käyttäjien nähtävillä. Älä koskaan sisällytä julkaisuihisi tai
kommentteihisi arkaluonteisia henkilötietoja, taloudellisia tietoja tai muita
luottamuksellisia tietoja, kuten henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi tai
sähköpostiosoitteesi. Tutustu sosiaalisen median kumppaneidemme
tietosuojakäytäntöihin, jos olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa verkossa.
Tietosuojaselosteen muutokset: Voimme tehdä tähän tietosuojaselosteeseen
ajoittain muutoksia. Päivitetyt versiot julkaistaan asiaankuuluvissa palveluissa.
Alaikäiset: Emme kerää, säilytä tai käytä tietoisesti alle 18-vuotiaiden
henkilöiden antamia henkilötietoja verkkosivustoillamme, sosiaalisen median
sivuillamme ja sovelluksissamme, eikä mitään niiden osaa ole tarkoitettu alle 18vuotiaille henkilöille. Jos saamme tietää, että olemme keränneet alaikäisten
henkilötietoja sovellettavan lain vastaisesti, poistamme kyseiset tiedot.
Kansainväliset siirrot: Olemme kansainvälinen yritys ja voimme sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti siirtää tietojasi T + L Affiliatesille, Panoramakonsernille tai valituille kolmansille osapuolille, jotka sijaitsevat sijaintimaasi
ulkopuolella maissa, joissa tietosuojavaatimukset voivat olla erilaisia (esim.
tietojasi voidaan tallentaa muilla lainkäyttöalueilla sijaitseville palvelimille).
Käytämme asianmukaisia suojakeinoja, joilla ohjataan henkilötietojen siirtämistä
ja käyttöä.
Säilyttämisaika: Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten, jollei pidempää
säilyttämisaikaa ole vaadittu tai sallittu lainsäädännössä.

Valinnanvapaus ja oikeutesi





Tekemiesi markkinointivalintojen muuttaminen: Voit muuttaa tekemiäsi
markkinointiasetuksia
o käyttämällä meiltä vastaanottamassasi sähköpostiviestissä olevaa
tilauksen peruuttamistoimintoa
o kirjautumalla tilillesi (jos palveluun sisältyy tili, jossa on tällainen toiminto)
tai
o ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi ottaa
yhteyttä?” ilmoitetulla tavalla.
Suostumuksen peruuttaminen: Voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi
tietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen.
Pääsyn saaminen omiin tietoihisi: Sinulla voi olla sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti oikeus saada pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi. Kaikki
henkilötietoihin pääsyä tai niiden kopion saamista koskevat pyynnöt on esitettävä
kirjallisesti ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Miten meihin voi









ottaa yhteyttä?” ilmoitetulla tavalla. Voimme myös pyytää sinua kirjautumaan
tilillesi, vahvistamaan henkilöllisyytesi ja antamaan pyyntöösi liittyviä lisätietoja.
Tietojen korjaaminen: Varmistamme kohtuulliseksi katsotuilla keinoilla, että
säilyttämämme henkilötietosi ovat paikkansapitäviä. 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 tietyissä tilanteissa pyytää 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 lopetamme
henkilötietojesi käsittelemisen, 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?

Tietosuojaoikeutesi Nevadassa
Ilmoitus Nevadan asukkaille: Jos olet Nevadan asukas, sinulla on tietyissä tilanteissa
Nevadan siviililain kohdan NRS 603A.340 perusteella mahdollisuus pyytää, etteivät
verkkosivustojen ylläpitäjät myy henkilötietojasi. Jos haluat esittää tällaisen pyynnön,
lähetä sähköpostia tietosuojaosastollemme osoitteeseen privacy@rci.com tai lähetä
kirje osoitteeseen (lisää Panoraman organisaatio tai brändi, jonka kanssa teet yleensä
yhteistyötä):
Panorama
Attn: Legal Team - Privacy
RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northamptonshire, United Kingdom NN15 6EY

Tietosuojaoikeudet Kaliforniassa
1. Läpinäkyvyyslaki: Jos olet Kalifornian asukas, sinulla on Kalifornian siviililain
kohdan 1798.83 nojalla oikeus pyytää tietoja keräämistämme henkilötiedoista ja
kolmansista osapuolista, joille olemme luovuttaneet henkilötietojasi kyseisen
kolmannen osapuolen suoramarkkinointitarkoituksia varten edeltävän

kalenterivuoden aikana. Voit lähettää tällaisen pyynnön jollain tämän
tietosuojaselosteen <2<kohdassa Miten meihin voi ottaa yhteyttä? ilmoitetulla
tavalla.
2. Kalifornian kuluttajansuojalaki ("CCPA"): Tämän kohdan 2 tarkoituksena on
täyttää Kalifornian kuluttajansuojalain ("CCPA") vaatimukset. Tämä osio
täydentää meidän tietosuojaselostettamme. Tähän sisältyvät oikeudet
täydentävät tämän tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksiasi. Jos tämän osion ja
tietosuojaselosteen muiden määräysten välillä on ristiriitoja, tämä osio saa
etusijan Kalifornian asukkaiden ja heidän CCPA:n ja sovellettavan Kalifornian
lain mukaisten oikeuksiensa osalta.
a. Henkilötiedon määritelmä:
CCPA:n merkityksessä "henkilötiedot" ovat mitä tahansa tietoja,
jotka yksilöivät tietyn henkilön tai kotitalouden, kuvailevat niitä,
liittyvät niihin tai voidaan kohtuudella yhdistää tai liittää niihin
suoraan tai epäsuoraan.
b. Poikkeukset:
Joihinkin henkilötietoihin, kuten luottotietoihin ja taustaselvityksiin,
julkisesti saatavilla oleviin liittovaltion tai osavaltion
hallintorekisteriin sisältyviin tietoihin, henkilötietoihin, joihin
sovelletaan Gramm-Leach-Bliley -lakia, hyvää luottotietojen
ilmoittamista koskevaa lakia tai taloudellisten tietojen tietosuojaa
koskevaa Kalifornian lakia, ja mihin tahansa muihin CCPA:n
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin tietoihin, ei sovelleta CCPA:ta.
Tätä CCPA:ta koskevaa osiota ei sovelleta meidän
työntekijöihimme. Työntekijöihimme sovelletaan erillistä
tietosuojaselostetta.
c. Keräämämme henkilötietojen ryhmät ja keräämisen perusteet.
Voimme yleisesti ottaen, soveltuvin osin, CCPA:n mukaisena
yrityksenä kerätä seuraaviin henkilötietoryhmiin (siten kuin ne on
määritetty CCPA:ssa) kuuluvia tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Henkilötietoryhmä

Tunnisteet: Tunnisteet, kuten virallinen nimi, kutsumanimi,
palvelusarvo puolustusvoimissa tai muualla, postiosoite,
yksilöllinen henkilötunnus, verkkotunnus, IP-osoite,
sähköpostiosoite, tilin nimi, sosiaaliturvatunnus, ajokortin
numero, passin numero, tilinumero, palkinto-ohjelman
numero ja muut vastaavat tunnisteet.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme lisätä sinut
asiakasrekisteriin, määrittää palkinto- ja muita tilejä, luoda

sinulle kirjautumistietoja ja toteuttaa muita vastaavia
tarkoituksia.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme pitää sinuun
yhteyttä ostoja, liiketapahtumia, sopimuksia,
liikesuhdettamme koskevissa asioissa ja muista vastaavista
syistä.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme tarjota sinulle
laadunvarmistukseen, tuotekehitykseen ja muihin
tarkoituksiin liittyviä kyselyjä.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme lähettää sinulle
viestejä sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja/tai
palveluista.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme toimittaa
lomakeskuksille, kiinteistönomistajayhdistyksille (HOAs) ja
kolmansille osapuolille luettelon liiketapahtumistasi,
vaalitoiminnastasi, omistuksista ja muista asioista.
Voimme kerätä näitä tietoja voidaksemme vahvistaa
henkilöllisyytesi, esimerkiksi kun pyydät saada pääsyn
henkilötietoihin tai haet rahoitusta.
Voimme kerätä näitä tietoja, esimerkiksi viralliseen
henkilötunnukseen liittyviä tietoja, jotta voimme käsitellä
rahoitushakemuksesi tai antaa lentoyhtiölle tai muulle
matkanjärjestäjälle tietoja varauksestasi.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme toimittaa luettelon
hätäyhteystiedoistasi.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme täyttää
oikeudelliset vaatimukset, kuten kirjata nimikkeen tai
toteuttaa vastaavia toimintoja.
Voimme kerätä allekirjoituksesi esimerkiksi sopimuksiin,
rahoitusehtoihin, vastuuvapautuksiin ja muihin asiakirjoihin.
Henkilötietoryhmä

Asiakasrekisteri: Paperimuotoiset ja sähköiset rekisterit,
jotka sisältävät henkilötietoja, kuten nimen, allekirjoituksen,
tiedot tai kuvauksen ulkoisesta olemuksesta, osoitteen,
puhelinnumeron, koulutuksen, nykyisen työnantajan,
työhistorian, sosiaaliturvatunnuksen, passin numeron,
ajokortin numeron tai osavaltion henkilötunnuksen,

vakuutusnumeron, pankkitilin numeron, luotto- tai
pankkikortin numeron, mitä tahansa muita taloudellisia
tietoja tai maksutietoja, terveystietoja tai sairausvakuutuksen
numeron. Jotkin tähän ryhmään kuuluvat tiedot saattavat
kuulua myös muihin ryhmiin.
Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja perustaaksemme omistus- ja
jäsenyystilejä, verkkopalvelujen tilejä ja muita tilejä pyyntösi
perusteella.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme esimerkiksi
käsitellä ja/tai hallinnoida rahoitushakemuksiasi ja
rahoitustasi, sopimuksiasi, varauksiasi, kanta-asiakas- ja/tai
palkintotilejäsi.
Voimme kerätä näitä tietoja määrittääksemme, täytätkö
tiettyjen tuotteiden tai palvelujen edellytykset.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme käsitellä
tuotteisiimme tai palveluihimme liittyviä maksuja ja ostoja.
Voimme kerätä näitä tietoja voidaksemme vahvistaa
henkilöllisyytesi, esimerkiksi kun pyydät saada pääsyn
henkilötietoihin tai haet rahoitusta.
Voimme kerätä näitä tietoja, jos osallistut tiettyihin
kuntoiluaktiviteetteihin, urheilutapahtumiin tai vastaaviin
aktiviteetteihin lomakeskuksissamme ja muissa kohteissa.
Voimme kerätä näitä tietoja petosten havaitsemista ja
estämistä varten.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme noudattaa
sovellettavia lakeja ja täyttää muut oikeudelliset
velvollisuutemme.

Henkilötietoryhmä

Kaupalliset tiedot: Rekisteritiedot ostetuista,
hankituista tai harkituista tuotteista, palveluista tai
henkilökohtaisesta omaisuudesta tai muusta osto- tai
kulutushistoriasta tai tottumuksista.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme esimerkiksi
käsitellä ja/tai hallinnoida rahoitushakemuksiasi ja
rahoitustasi, sopimuksiasi, varauksiasi, kanta-asiakasja/tai palkintotilejäsi.

Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme räätälöidä
tuotteita ja/tai palveluja sinulle, antaa hyödyllisiä
ehdotuksia, vastata kaupallisiin tiedusteluihisi ja
mahdollistaa yhteydenpidon kanssasi sinua
mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja/tai palveluista
ja niihin liittyvistä ominaisuuksista.
Voimme kerätä näitä tietoja parantaaksemme
varaustenhallinnan ja toistuvien kaupallisten
liiketapahtumien tehokkuutta tai ylläpitääksemme
olemassa olevia liiketoimintasuhteitamme muuten.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme pitää kirjaa
aiemmista kulutustottumuksistasi ja valinnoistasi, jotta
voimme palvella sinua paremmin, räätälöidä palveluja
sinulle ja jotta voimme vastata muihin tarpeisiin
tarjota, toteuttaa ja ylläpitää kestävää asiakassuhdetta
kanssasi.
Voimme kerätä tapahtumia, tuotteita ja/tai palveluja
koskeviin kyselyihin antamiasi vastauksia, jotta
voimme toteuttaa laadunvarmistusta ja tuotekehitystä
ja toteuttaa sinua kiinnostavaa markkinointia.

Henkilötietoryhmä

Suojatut luokittelut: Kalifornian tai liittovaltion
lainsäädännössä suojattuihin luokitteluihin, kuten
rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, ikään, uskontoon,
kansallisuuteen, vammaisuuteen, kansalaisuuteen ja
geneettisiin tietoihin, liittyvät ominaisuudet.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja, jos niitä tarvitaan
oikeudellista asiakirjaa tai rahoitusasiakirjaa varten,
esimerkiksi jos keräämme tiedon siviilisäädystäsi
rahoitushakemusta varten.
Voimme kerätä näitä tietoja, jos niitä tarvitaan
varauksen tekemiseen, jos esimerkiksi meidän on
ilmoitettava sukupuolesi lentoyhtiölle. Voimme lisäksi
kerätä näitä tietoja, esimerkiksi tiedon sukupuolesta,
jotta voimme puhutella sinua asianmukaisella
nimikkeellä.
Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme tarjota
sinulle asianmukaisen majoituksen tai asianmukaista
tukea, jos esimerkiksi ilmoitat meille terveydentilaan

perustuvista majoitusvaatimuksista jonkin varauksen
yhteydessä.
Voimme kerätä tähän ryhmään sisältyviä lisätietoja
asianmukaisissa tilanteissa.

Henkilötietoryhmä

Biometriset tiedot: Fysiologiset tai biologiset
käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet, joita voidaan
käyttää sellaisenaan tai yhdessä muiden tietojen
kanssa henkilön tunnistamiseen, mukaan lukien
sormenjäljet, kasvokuvat, käsien ja kämmenten kuvat
ja äänitallenteet sekä terveys- tai harjoittelutiedot,
joihin sisältyy tunnistetietoja.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä biometrisiä tietoja, jotta voimme antaa
sinulle pääsyn lomakeskuksen tiettyihin osiin tai
omaisuuteen tai jotta voimme auttaa
lainvalvontaviranomaisia tutkinnassa.

Henkilötietoryhmä

Toiminta internetissä: Tiedot toiminnasta
internetissä tai muussa sähköisessä verkossa,
esimerkiksi selaushistoria, hakuhistoria ja tiedot
asukkaan vuorovaikutuksesta jonkin verkkosivuston,
sovelluksen tai mainoksen kanssa, sekä fyysiset ja
sähköiset kulkulokit ja muut verkon aktiivisuutta
koskevat tiedot, jotka liittyvät yhtiön jonkin laitteen,
verkoston tai muun tiedonlähteen käyttöön.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme parantaa
verkkosivustomme toimintaa, parantaa
liiketapahtumien toteutusaikaa ja räätälöidä
käyttökokemustasi. Voimme kerätä näitä tietoja, jotta
voimme määrittää kiinnostuksen kohteesi ja tarjota
sinulle tuotteita ja palveluja koskevia kohdennettuja
viestejä. Voimme kerätä näitä tietoja, jotta voimme
arvioida verkkomainoskampanjoiden tehokkuutta.

Henkilötietoryhmä

Geopaikannustiedot: Tietyn henkilön tai laitteen
yleiset tai tarkat maantieteelliset sijaintitiedot.

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä postiosoitteesi ja/tai laitteesi sijainnin,
jotta voimme luoda demografisen analyysin
vierailuistasi sivustossamme, torjua petoksia ja luoda

kiinnostusta tuotteitamme kohtaan voidaksemme
parantaa markkinointia ja ymmärtää asiakkaitamme
paremmin.
Riippuen lainkäyttöalueestasi ja valitsemistasi
asetuksista sinulle voidaan lähettää viestejä tai
ilmoituksia sijaintisi perusteella.
Voimme kerätä näitä tietoja eri lainkäyttöalueiden
lainsäädännön erojen vuoksi, jotta voimme varmistaa,
että esittämämme sisältö on lainsäädännön mukaista.

Henkilötietoryhmä

Äänitiedot ja/tai visuaaliset tiedot: Äänitallenteet,
sähköiset tiedot, visuaaliset tiedot, lämpötilaa tai
hajuaistia koskevat tiedot tai muut vastaavat tiedot,
kuten valvontakamerakuvat ja valokuvat ja
äänitallenteet (esim. kokoustallenteet).

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä näitä tietoja tuote- ja/tai
palveluesittelyjen laadunvarmistusta tai viestintää
varten, kun osallistut videokuvauksiin tai valokuviin tai
toimitat ääniviestejä lomakeskuksissamme tai millä
tahansa muulla tavalla, jotta voimme parantaa
tuotteitamme ja palvelujamme, kun osallistut
aktiviteetteihin tai retkiin tai osallistut muihin
tapahtumiin, jotka sisältyvät toteutettavaan palveluun.
Voimme kerätä näitä tietoja lomakeskustemme
yhteisissä tiloissa ja verkossa voidaksemme tarjota
turvalliset tilat ja toteuttaa laadunvarmistuksen.

Henkilötietoryhmä

Työhistoria: Ammattia tai työsuhdetta
koskevat tiedot

Keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä tietoja työhistoriastasi,
esimerkiksi tehtävänimikkeen ja
työsuhteen keston, jotta voimme käsitellä
rahoitushakemuksen. Voimme kerätä
työhistoriatietojasi osana laajempaa
analyysiä sinusta ja sinulle parhaiten
sopivista tuotteista ja/tai palveluista.
Voimme kerätä työhistoriatietojasi osana
ansioitasi koskevia tietoja, jos asetut

ehdolle kiinteistönomistajayhdistyksen
luottamushenkilön tehtävään.

Henkilötietoryhmä

Koulutustiedot: Tiedot
koulutustaustastasi, jos ne eivät ole
julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja
siten kuin koulutusoikeuksia ja
yksityisyyden suojaa koskevassa
liittovaltion laissa on määritetty (20
U.S.C:n kohta 1232g, 34 C.F.R:n osa 99).

Keräämisen tarkoitus

Voimme esimerkiksi kerätä näitä tietoja,
jotta voimme käsitellä rahoitusta, vastata
mahdollisiin kiinnostuksen kohteisiisi ja
todennäköisyyteen ostaa tiettyjä tuotteita
ja/tai palveluja sekä osana mitä tahansa
kiinteistönomistajayhdistyksen vaalia,
jossa olet ehdokkaana.

Henkilötietoryhmä

Profiilit ja päätelmät: Edellä kuvattujen
tietojen perusteella tehdyt päätelmät,
joiden perusteella asukkaasta luodaan
profiili, joka kuvaa asukkaan mieltymyksiä,
luonteenpiirteitä, psykologisia
taipumuksia, näkökantoja, käytöstä,
asenteita, älykkyyttä, kykyjä ja
persoonallisuutta.

Keräämisen tarkoitus

Voimme esimerkiksi päätellä, mitkä
tuotteet tai palvelut saattavat kiinnostaa
sinua, ennakoida, missä määrin kiinnyt
ostamiisi tuotteisiin, sekä arvioida
todennäköisyyttä, että ostat muita tuotteita
ja noudatat täsmällisesti sopimus- ja
rahoitusehtoja. Voimme kerätä sinua
koskevia demografisia tietoja, kuten ikäsi
ja tulotasosi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄYTÖN PERUSTEET: Voimme
pääsääntöisesti käyttää kaikkia edellä kuvattuihin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia tietoja
soveltuvin osin seuraaviin tarkoituksiin:


Turvallisuus ja valvonta. Omaisuutemme, verkostomme, tilojemme ja
omaisuuden valvonta ja suojaaminen, mukaan lukien seuraavat:

o

turvallisuus- ja tietosuojahäiriöihin liittyvä valvonta, häiriöiden
ennaltaehkäiseminen ja tutkiminen ja häiriöihin vastaaminen

o

fyysisten ja teknisten pääsynhallintajärjestelmien pääsyn
myöntäminen ja hallinta

o

tapahtumien, pääsyn ja käytön valvonta järjestelmiemme ja
omaisuutemme turvallisuuden ja toiminnan varmistamista varten

o

toimistojemme, tilojemme ja fyysisen omaisuutemme turvaaminen
muun muassa sähköistä kulunvalvontajärjestelmää ja
videovalvontaa käyttämällä



Tarkastukset, yrityksen hallintoa koskeva raportointi ja sisäiset
prosessit. Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tehdä liiketoiminnan
tarkastuksia ja turvallisuusarviointeja, varmistaa, että täytämme
oikeudelliset velvollisuutemme, pitää kirjaa liiketoiminnastasi ja toteuttaa
muita arviointitoimia.



Yrityskaupat ja muut liiketoimet. Liiketoimien, kuten sulautumisten,
hankintojen, varallisuuden myyntien tai siirtojen, konkurssimenettelyjen tai
uudelleenjärjestelyjen tai muiden vastaavien liiketoimien suunnittelemista
ja toteuttamista ja niihin liittyvää due diligence -arviointia varten



Oikeuksien puolustaminen ja suojaaminen. Meidän ja kolmansien
osapuolten oikeuksien ja etujen suojaaminen ja puolustaminen, mukaan
lukien työsuhderiitoihin ja muihin oikeudellisiin riitoihin vastaaminen,
oikeudellisiin vaateisiin tai riitoihin vastaaminen ja meidän oikeuksiemme
tai etujemme tai muiden henkilöiden oikeuksien, etujen, terveyden tai
turvallisuuden määrittäminen, puolustaminen tai suojaaminen, mukaan
lukien kolmansia osapuolia vastaan käytyjen ennakoitujen tai
toteutuneiden oikeustoimien yhteydessä.



Asiaankuuluvien oikeudellisten velvoitteiden
noudattaminen. Asiaankuuluvien oikeudellisten velvoitteiden (kuten
haasteisiin ja oikeuden määräyksiin vastaaminen) noudattaminen sekä
näihin oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät näytönarviot, arviot ja ilmoitukset.

b. MISTÄ LÄHTEISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?: Voimme kerätä kaikkiin
tietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ensisijaisesti sinulta, esimerkiksi kun täytät
lomakkeen, otat meihin yhteyttä, lähetät meille asiakirjoja, käytät
verkkosivustoamme tai mobiilisovelluksiamme, haet rahoitusta ja otat meihin
yhteyttä muilla tavoilla. Voimme kerätä niitä Panorama-konsernilta, T + L
Affiliatesilta, kolmansien osapuolten kumppaneilta tai tiedonhallintayhtiöiltä.
Voimme kerätä niitä sosiaalisen median tileiltä, esimerkiksi jos muodostat
yhteyden verkkosivustoomme tällaiselta tililtä. Voimme kerätä niitä
matkanjärjestäjiltä, jotka toimittavat niitä meille puolestasi, tai muilta henkilöiltä,
jotka toimittavat tietojasi.

c. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?: Luovutamme henkilötietoja
T + L Affiliatesille, Panorama-konsernin organisaatioille, toimittajille ja
palveluntarjoajille, oikeudellisille ja sääntelyvirastoille tietyissä tilanteissa,
kolmansien osapuolten tuotteiden ja palvelujen tarjoajille, kolmansien osapuolten
kumppaneille ja tietyissä tilanteissa muille tahoille. Katso lisätietoja kohdasta
Milloin luovutamme henkilötietoja?
d. HENKILÖTIETOJESI MYYMINEN: CCPA:n laajan "myynnin" määritelmän
mukaan tietynlainen kolmansien osapuolten toteuttama tietojen kerääminen
sivustoistamme ja sovelluksistamme internet-mainontaa ja sosiaalisen median
työkaluja varten, sekä muut toimet, joihin liittyy henkilötietojen luovuttamista
toiselle liiketoimintayksikölle tai kolmannelle osapuolelle, voivat olla "myyntiä"
CCPA:n merkityksessä myös, vaikka emme jakaisi tietojasi rahaa vastaan.
Joissakin jäljempänä kuvatuissa tilanteissa saatamme tämän laajan määritelmän
mukaan "myydä" tai lisensoida henkilötietojasi.
e. Kumppanit: Voimme myydä henkilötietojasi arvontojen, kilpailujen tai
kampanjoiden kumppaneille tai muille kolmansille osapuolille, jotta ne voivat
lähettää markkinointiviestejä sinulle. Teemme niin valitsemiasi
markkinointiasetuksia noudattaen ja vain, jos päätät osallistua tällaiseen
kampanjaan.
f. T + L Affiliates ja Panorama-konsernin organisaatiot: Voimme myydä
henkilötietojasi T + L Affiliatesille tai Panorama-konsernin organisaatioille, jotta
ne voivat markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan sinulle, jos tällainen jakaminen
on valitsemiesi markkinointiasetusten mukaista.


Internet-pohjainen mainonta/sosiaalisen median työkalut: Jos
tietynlainen tietojen kerääminen sivustoistamme ja kolmansien osapuolten
sovelluksista katsotaan CCPA:ssa tarkoitetuksi myynniksi, voit kieltää sen
joko Älä myy tietojani -linkistä tai yleisen tietosuojaselosteemme osion
Muut sinusta keräämämme tiedot ohjeiden mukaisesti.



Kielto: Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi myyminen. Katso
lisätietoja tämän tietosuojaselosteen kohdasta Oikeudet Kaliforniassa.
Kun olemme jakaneet henkilötietosi toiselle liiketoimintayksikölle tai
kolmannelle osapuolelle näitä tarkoituksia varten, jaettuihin tietoihin
sovelletaan kyseisen toisen liiketoimintayksikön tai kolmannen osapuolen
tietosuojakäytäntöjä.

g. Oikeudet Kaliforniassa: Jos olet Kalifornian asukas, sinulla on henkilötietojesi
suhteen seuraavat oikeudet:


Oikeus tietoihin: Sinulla on oikeus tietää, mihin henkilötietoryhmiin
kuuluvia tietoja olemme keränneet, käyttäneet, luovuttaneet tai myyneet
edeltävän 12 kuukauden aikana ja mitkä näiden toimien perusteet ovat.
Sinulla on oikeus saada tietää lähteet, joista tällaisia tietoja on kerätty,

sekä tahot, joille niitä on luovutettu liiketoimintatarkoituksia varten tai
myyty. Sinulla on myös oikeus saada luettelo henkilötiedoistasi, joita
olemme keränneet pyynnön esittämispäivää edeltävien 12 kuukauden
aikana. Voit pyytää kaikkia näitä tietoja tai osaa niistä kahdesti 12
kuukauden jakson aikana. Voit käyttää tätä oikeuttasi täyttämällä ja
lähettämällä Tietosuojaoikeutta koskevan pyyntölomakkeen, jos sellainen
on saatavilla (katso lisätietoja jäljempää kohdasta Linkki Kalifornian
yksityisyysoikeuksia koskevaan pyyntölomakkeeseen), tai ottamalla
meihin yhteyttä jollain tämän tietosuojaselosteen kohdassa Kuinka meihin
voi ottaa yhteyttä? luetellulla tavalla.


Oikeus vaatia poistamista: Sinulla on oikeus ohjeistaa meidät
poistamaan tiettyjä hallussamme olevia henkilötietojasi. Arvioimme
pyyntösi ja määritämme, mitkä henkilötiedot meidän on poistettava
CCPA:n nojalla. Jos säilytämme osan henkilötiedoista, ilmoitamme sinulle,
mitä henkilötietoja säilytämme ja mistä syystä. Ilmoitamme sinulle, millä
tavalla olemme poistaneet poistamamme tiedot. Voit käyttää tätä
oikeuttasi täyttämällä ja lähettämällä Tietosuojaoikeutta koskevan
pyyntölomakkeen, jos sellainen on saatavilla (katso lisätietoja jäljempää
kohdasta Linkki Kalifornian yksityisyysoikeuksia koskevaan
pyyntölomakkeeseen), tai ottamalla meihin yhteyttä jollain tämän
tietosuojaselosteen kohdassa Kuinka meihin voi ottaa yhteyttä? luetellulla
tavalla.



Oikeus kieltää henkilötietojesi myyminen: Sinulla on oikeus ohjeistaa
meitä olemaan myymättä henkilötietojasi. Voit käyttää tätä oikeuttasi
täyttämällä ja lähettämällä kieltoa koskevan pyyntölomakkeen (lisää linkki
tähän) tai ottamalla meihin yhteyttä jollain tämän tietosuojaselosteen
kohdassa Kuinka meihin voi ottaa yhteyttä? luetellulla tavalla.



Syrjimättömyys: CCPA:n mukaisten oikeuksiesi käyttäminen ei vaikuta
saamasi palvelun hintaan tai laatuun. Jos koet, että sinua on kohdeltu
epäreilusti sen jälkeen, kun olet käyttänyt mitä tahansa CCPA:n mukaisia
oikeuksiasi, ota meihin välittömästi yhteyttä jollain tämän
tietosuojaselosteen kohdassa Kuinka meihin voi ottaa yhteyttä ?
luetellulla tavalla.



Vahvistaminen: Pyydämme sinua antamaan tiettyjä tietoja, jotta voimme
vahvistaa henkilöllisyytesi pyynnön esittäjänä. Pääsääntöisesti kysymme
sinulta tätä vahvistusta varten sinua koskevia tietoja, jotka olemme jo
keränneet. Jos esimerkiksi esität Oikeus tietoihin -pyynnön, voimme kysyä
sinulta nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi, tilinumeroasi (soveltuvin
osin) ja puhelinnumeroasi. Pidätämme oikeuden kysyä sinulta
lisäkysymyksiä ja/tai ottaa sinuun suoraan yhteyttä, jos tarvitsemme
arviomme mukaan lisävahvistusta.



Asiamiehet: Sinulla on oikeus antaa asiamiehen käyttää oikeuksiasi
puolestasi. Jos asiamies toimittaa edustajan valtakirjan Kalifornian
asiakirjoja koskevan lain (California Probate Code) kohtien 4000–4464
mukaisesti, käsittelemme kyseisen pyynnön. Jos asiamiehesi ei
kuitenkaan toimita edustajan valtakirjaa, sinun on toimitettava meille
kirjallinen lupa, josta käy ilmi asiamiehen oikeus käyttää tämän osion
mukaisia oikeuksiasi sinun puolestasi. Sisällytä tällaiseen asiakirjaan koko
nimesi, tiliisi yhdistetty osoite ja sähköpostiosoite, jäsennumerosi
(soveltuvin osin), asiamiehen koko nimi ja osoite ja asiamiehen
sähköpostiosoite. Lähetä lupa osoitteeseen privacy@rci.com. Kirjallisen
luvan lisäksi saatamme ottaa yhteyttä sinuun ja/tai asiamieheesi
saadaksemme pyynnöllesi lisävahvistusta.



Linkki Kalifornian tietosuojaoikeuksia koskevaan
pyyntölomakkeeseen:
Pääsyä/poistamista koskeva lomake

Miten meihin voi ottaa yhteyttä?
Jos sinulla on tähän tietosuojaselosteeseen tutustuttuasi kysyttävää tai valituksen tai
huolen aiheita tietosuojasta tai jos haluat esittää henkilötietoihisi liittyviä pyyntöjä tai
saada lisätietoja kansainvälisissä siirroissa käytetyistä turvatoimista, lähetä
tietosuojaosastollemme sähköpostia osoitteeseen privacy@rci.com tai lähetä meille
kirje (lisää Panorama-konsernin organisaatio tai brändi, jonka kanssa teet yleensä
yhteistyötä):
Panorama
Attn: Legal Team - Privacy
RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northamptonshire, United Kingdom NN15 6EY
Jos sinulla on toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyä koskevia valituksen aiheita tai
huolia, pyrimme korjaamaan tällaiset huolenaiheet. Voit myös ottaa meihin yhteyttä: etsi
paikallinen puhelinnumero ja yhteydenottovaihtoehdot. Voit esittää valituksesi tai
huolenaiheesi myös asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.

