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KSB-yritysryhmän yleinen tietosuojailmoitus 

Rekisterinpitäjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti: 

KSB SE & Co. KGaA 

Johann-Klein-Str. 9 

67227 Frankenthal 

Saksa 

Puh.: +49 6233 86-0 

S-posti: info@ksb.com 

Verkkosivusto: www.ksb.com/en-global 

KSB SE & Co. KGaA ja tämän johtama yritysryhmä (KSB-Group) on yksi maailman johta-

vista pumppu- ja venttiilivalmistajista ja niihin liittyvien palvelujen toimittajista. 

 KSB SE & Co. KGaA on myös verkkosivustoonsa integroitujen yritysryhmän muiden yksik-

köjen, kuten KSB Service GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen 

GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, PMS-BERCHEM GmbH sekä Uder Elektromechanik 

GmbH, esittelyjen rekisterinpitäjä.  

  

mailto:info@ksb.com
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KSB-yritysryhmän yksiköt voivat viitata tähän yleiseen tietosuojailmoitukseen. Tässä tapauk-

sessa rekisterinpitäjä on yritys, joka on viitannut tähän ilmoitukseen (seuraavassa rekisterin-

pitäjää kutsutaan nimellä ”KSB”). 

Tätä yleistä tietosuojailmoitusta soveltavien KSB-yritysryhmän kaikkien yksiköiden konserni-

tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: 

KSB-ryhmän konsernitietosuojavaltuutettu 

KSB SE & Co. KGaA 

Johann-Klein-Str. 9 

67227 Frankenthal 

Saksa 

S-posti: datenschutz@ksb.com 

Tämä ilmoitus antaa yleisiä tietoja siitä, millä tavalla KSB kerää ja käsittelee henkilötietoja lii-

ketoimintansa puitteissa. Lisäksi tämä ilmoitus sisältää KSB:n verkkosivustojen käyttöehdot. 

Näiden tietojen lisäksi KSB ja KSB-yritysryhmän yksittäiset yritykset voivat antaa muita täy-

dentäviä tietoja, ennen kaikkea tietoja kyseessä olevasta käsittelystä, käsittelytarkoituksista, 

tietojen kategorioista, näiden tietojen vastaanottajista, käsittelyn oikeusperustasta ja tallen-

nusajasta. 

mailto:datenschutz@ksb.com
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Osa 1: Henkilötietojen käsittely KSB:llä 

KSB:n liiketoiminnan (KSB:n tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin, myynnin, neuvonnan, 

toimitusten, huollon ja korjausten) puitteissa kerätään – yleisen tietosuojailmoituksen osassa 

2 mainittujen käyttötapausten ohella – liikekumppanien, liikekumppanien yhteyshenkilöiden 

sekä muiden asianosaisten (työnhakijat mukaan lukien) henkilötietoja ennen kaikkea sähkö-

postien, postin, faksien sekä puhelinkeskustelujen ja henkilökohtaisten keskustelujen välityk-

sellä. Samalla voidaan toimittaa myös liikekumppanien, kuten KSB:n myynti- ja huoltokump-

panien, henkilötietoja. 

1. Tiedot 

Seuraavia tietojen kategorioita voidaan kerätä ja ottaa vastaan: 

 nimi, etunimi 

 työn- tai toimeksiantaja, yritys 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi 

 mielenkiinto tiettyjä KSB:n tuotteita ja palveluja kohtaan (otanta) 

 tilaukset, tilauskäsittely 

 taloudelliset tiedot, ennen kaikkea tilitiedot 

 työnhakuasiakirjat. 

KSB ei käsittele mitään erityistä tietokategoriaa; varmista, että et anna KSB:lle arkaluonteisia 

tietoja. 

Lisäksi KSB:n tarjonta on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. 

Henkilötietojen luovuttaminen voi olla tarpeellista sopimuksen solmimista varten sekä laki-

sääteisesti tai sopimuksellisesti pakollista. Mikäli näitä tietoja ei anneta käyttöön kokonaan tai 

osittain, sopimuksen solmiminen ei saata olla mahdollista tai sopimusta ei voida toteuttaa. 



 
Germany 11677027.2 

2. Tietojen vastaanottaja 

KSB käsittelee henkilötietosi. KSB käyttää tietojen käsittelijöitä. Nämä voivat olla KSB-yritys-

ryhmän yrityksiä, mutta myös kolmannen osapuolen yrityksiä (”ETA”) alueella. Tietoja ei pää-

sääntöisesti siirretä  ETA:n ulkopuolella oleville vastaanottajille (katso poikkeukset osan 2 

erityisistä käsittelyohjeista). 

3. Käsittelyperuste 

KSB käsittelee kerättyjä tai sille luovutettuja tietoja liiketoimintansa puitteissa, ennen kaikkea 

liiketoimiensa toimeenpanossa ja toteutuksessa sekä liikeviestinnässä suoramarkkinointi mu-

kaan lukien. 

4. Oikeusperuste 

Sikäli kuin meille annetaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn, sen oikeusperusteena on 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 6 artikla 1 kohta a alakohta. Sopimuksen teke-

misen tai täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojen oikeusperuste on GDPR-

asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta. Sikäli kuin käsittely on tarpeellista KSB:n lakisäätei-

sen velvoitteen (esimerkiksi säilyttämisvelvoitteen) noudattamiseksi, oikeusperuste on 

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta. Lisäksi henkilötietoja käsitellään KSB:n ja kol-

mansien osapuolien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 koh-

dan f alakohdan mukaisesti. Oikeutettuja etuja ovat KSB:n IT-järjestelmän toiminta, KSB:n 

tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä liiketoiminnan lakisääteinen dokumentointi. 

5. Suostumusta ja peruuttamista koskeva menettely 

Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa, ilman että 

se vaikuttaa laillisuuteen annetusta suostumuksesta peruuttamiseen asti tai johonkin muu-

hun suostumisperusteeseen. Peruutus lähetetään osoitteeseen: info@ksb.com.  

6. Oikeutettua etua ja peruuttamista koskeva menettely 

Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyn KSB:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 

pohjalta milloin tahansa. Sikäli kuin peruutuksesi ei koske pelkästään KSB:n suoramarkki-

nointia, sinun on perusteltava, että olet erityisessä tilanteessa, joka tekee henkilötietojesi kä-

sittelyn oikeusperusteen pohjalta sinulle kohtuuttoman. Peruutus lähetetään osoitteeseen: 

info@ksb.com.  

7. Tallennusaika 

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun käsittelyn tai tallennuksen perus-

tetta ei enää sovelleta. Tämän ajanjakson ylittävä tallennus suoritetaan vain niin kauan ja si-

käli kuin eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on määrittänyt sen unionin säädöksiin pe-

rustuvissa asetuksissa, laissa tai muissa määräyksissä, joita KSB:n on noudatettava. 

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointiin 

Et joudu sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsitte-

lyyn, kuten profilointiin. 

9. Euroopan unionin tietosuojaoikeudet 

Sinulla on oikeus saada KSB:ltä tietoja henkilötiedoistasi sekä oikeus näiden tietojen oikai-

suun, poistoon tai käsittelyn rajoittamiseen. Vaatimukset on lähetettävä osoitteeseen: 

info@ksb.com. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus Euroopan unionin  (”EU”) valvontavi-

ranomaiselle. 

mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
mailto:info@ksb.com
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Osa 2: Erityiset käsittelytilanteet 

Tässä pätevät täydentävästi myös osassa 1 annetut tiedot. 

I. KSB:n verkkosivujen tarjoaminen ja evästeiden käyttö 

Aina kun käyttäjä hakee KSB:n verkkosivun ja tiedoston verkkosivultamme, KSB:n IT-järjes-

telmät saavat automaattisesti tietoja hakevasta välineestä ja tallentavat ne lokitiedostoon 

KSB:n palvelimelle. KSB:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka 

tallentuvat käyttäjän käyttämälle välineelle. Käyttäjän välineelle voidaan tallentaa eväste 

KSB:n verkkosivulla vierailtaessa. Evästeet mahdollistavat välineen yksiselitteisen tunnista-

misen, kun verkkosivulla vieraillaan uudelleen. 

1. Käsittelyperuste 

Lokitiedostoihin tallennetut tiedot analysoidaan ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. KSB 

käyttää evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoiminnoille. KSB käyttää 

toiminnallisia evästeitä tehdäkseen verkkosivuistaan käyttäjäystävällisiä ja saattamaan valitut 

sisällöt uudelleen käyttöön verkkosivun vaihtamisen jälkeen. KSB käyttää myös evästeitä, 

joilla voidaan analysoida käyttäjien käyttäytymistä verkkosivuilla. Lokitiedostoja ja evästeitä 

ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.  

 

Näiden evästeiden käyttö on oikeutetun etumme mukaista, jotta voimme esittää sinulle toimi-

van verkkosivuston. Käytämme lisäksi toiminnallisia evästeitä ja seurantatyökaluja verkkosi-

vustomme käytön optimointiin ja mainostarkoituksiin. Käytämme näitä evästeitä vain, kun an-

nat meille suostumuksesi siihen klikkaamalla tässä bannerissa ”Tallenna asetukset”. Klikkaa-

malla ”Asetukset”-kohtaa voit myös hallita evästeitä itse tai estää niiden käytön kokonaan. 

2. Tiedot 

Sen yhteydessä kerätään seuraavia tietoja: 

 tiedot käyttäjän käyttämästä selaimesta (tyyppi/versio) ja käyttöjärjestelmästä 

 käyttäjän internetoperaattori 

 käyttäjän IP-osoite 

 verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä saapuu KSB:n verkkosivulle (alkuperäinen 

linkki) 

 verkkosivut, jotka käyttäjä hakee KSB:n verkkosivustolta (seuraavat linkit) 

 verkkosivuston toimintojen käyttö, syötetyt hakusanat ja sivujen hakumäärä 

 vierailun päivämäärä ja kellonaika 

 haettujen tiedostojen nimet 

 siirretty datamäärä ja 

 hakutila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löytynyt jne.). 

3. Tietojen vastaanottaja 

KSB käyttää henkilötietojen käsittelyyn verkkosivujen puitteissa muita KSB-yritysryhmän yri-

tyksiä ETA:ssa sekä kolmannen osapuolen yrityksiä. Verkkoanalyysejä ja konversioseuran-

taa tekevät sekä Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Meta 

Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Episerver Inc., 542A Amherst Street, Nashua, 

NH 03063 että LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085 Yhdysval-

loissa. 

 

KSB käyttää myös Marketo EMEA Ltd.:n, 4-6 Riverwalk Drive, Dublin, Irlanti, markkinointipal-

velua verkkoanalyyseihin, mainostarkoituksiin ja henkilökohtaisten tietojen näyttämiseen. 
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Marketo EMEA Ltd. siirtää käyttäjän verkkosivuston käytöstä saadut tiedot Marketon palveli-

melle Amsterdamiin, mutta ei voida sulkea pois, että tietoja siirretään Yhdysvaltoihin. Verkko-

sivuston kautta kerätään tietoja, esim. evästeillä, kun ilmoittaudut verkkoseminaariin, otat 

meihin yhteyttä, tilaat sähköpostiuutiskirjeemme, lataat sisältöä (esim. asiakirjoja) tai rekiste-

röidyt kauppaamme. Marketo kerää tietoja, kuten sijaintipaikkasi tai ensisijainen viestintäväli-

neesi, kun annat ne vapaaehtoisesti käyttöön. Ellei näitä tietoja yhdistetä henkilötietoihin, ne 

eivät tunnista sinua tai muita verkkosivuston käyttäjiä henkilökohtaisesti. 

 

KSB käyttää myös Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, 

Paceville St Julian's STJ 3141, Malta markkinointi-palvelua verkkoanalyyseihin. 

 

KSB käyttää sosiaalisen median operaattorien liitännäisiä (valmiita linkkejä kyseiseen medi-

aan), jotka eivät aluksi ole kuitenkaan aktiivisia eivätkä siirrä tietoja kolmannelle osapuolelle. 

Tiedot siirretään tälle operaattorille vasta sitten, kun vastaava painike on aktivoitu (ensimmäi-

nen klikkaus). Suosituksia välitetään vasta toisella klikkauksella. Operaattoreita ovat Google 

LLC. (katso osoite yllä) sekä Meta Inc. (katso osoite yllä) tai Facebook Ireland Limited, Hano-

ver Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlannissa ja Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, 

San Francisco, CA 94103 Yhdysvalloissa. Voit estää tietojen keräämisen ja siirron sosiaali-

sen median liitännäisten puitteissa niin, että et aktivoi kyseisiä painikkeita klikkaamalla. Voit 

estää, että Google kerää ja siirtää tietojasi. Google LLC on antanut siihen tarvittavat tiedot 

osoitteessa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Myös Facebookissa voit estää, 

että Facebook Pixel kerää ja käyttää tietojasi Facebook-mainosten esittämiseen. Seuraa sitä 

varten Meta Inc.:n osoitteessa https://www.facebook.com/settings?tab=ads antamia tietoja.  

 

Tietoja voidaan siirtää Yhdysvalloissa oleville palvelimille ja käsitellä siellä. Yhdysvalloilta 

puuttuu Euroopan komission GDPR-asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukainen tietosuojan 

riittävyyttä koskeva päätös. Google LLC, Meta Inc., Episerver Inc., LinkedIn Corporation, 

Marketo EMEA Ltd. ja Twitter Inc. (osoitteet yllä) soveltavat EU:n vakiosopimusehtoja, joten 

siirto saa tapahtua GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. KSB olet-

taa, että KSB:n käsittelemät henkilötiedot eivät ole tietoja, joihin Yhdysvaltain viranomaiset 

pääsevät tai joita ne vaativat. Siten KSB on sitä mieltä, että epäasianmukaisen pääsyn riskiä 

ei ole Euroopan tuomioistuimen Schrems II -tuomion mukaisesti. 

 

Lähetä lisätietoja varten sähköposti osoitteeseen info@ksb.com. 

4. KSB:n vastaanottamat henkilötiedot 

KSB saa henkilötietoja asiakaskokemuksen parantamiseksi, jotta se voi tehdä osuvia tuote- 

ja palvelutarjouksia ja antaa markkinointitietoa, Google LLC:lta, Meta Inc.:lta, Episerver 

Inc.:lta, Marketo EMEA Ltd:lta, LinkedIn Corporationilta ja Twitter Inc.:lta sekä muista läh-

teistä, kuten julkisista tietokannoista. 

5. Oikeusperuste 

Verkkosivuston perustoiminnoille ehdottomasti välttämättömien evästeiden tietojen väliaikai-

sen tallennuksen oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan, 1 kohdan f alakohta. Tietojen 

väliaikainen tallennus järjestelmään on tarpeellista mahdollistamaan verkkosivuston esittämi-

nen ja haettujen tietojen siirto käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tarkoituksena on helpottaa 

verkkosivujen käyttöä käyttäjille; verkkosivuston jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä ilman 

evästeitä. Etenkin verkkotarjontamme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
mailto:info@ksb.com
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tarvittavia toiminnallisia ja muita evästeitä sekä muita toimintoja, jotka vaativat myös henkilö-

tietojen luovuttamista käsittelysuhteen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, käytetään 

GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti saatuamme suostumuksesi, 

esimerkiksi KSB:n evästebannerin kautta. KSB saa henkilötietoja vain, kun olet antanut 

suostumuksesi siirtävälle rekisterinpitäjälle, siirto perustuu sinun ja siirtävän rekisterinpitäjän 

tai KSB:n väliseen sopimukseen tai tietojen saamisen perustana on oikeutettu etu (GDPR-

asetuksen 6 artikla 1 kohta a, b ja f alakohdat). 

6. Lokitiedostojen tallennusaika 

Verkkosivun esittämiseen liittyvät tiedot poistetaan kunkin istunnon jälkeen. Lokitiedostot 

poistetaan lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden jälkeen, viimeistään 38 kuukauden jälkeen. 

7. Evästeiden välttäminen / estäminen 

Internetselaimen tai Flash Playerin asetuksilla voidaan estää tai rajoittaa evästeiden siirtämi-

nen. Käyttäjä voi poistaa jo tallennetut evästeet. KSB:n verkkosivuston kaikkia toimintoja ei 

mahdollisesti voida käyttää enää kokonaan, mikäli evästeet estetään. 

8. Linkit toisille verkkosivuille 

Verkkosivustolla on linkkejä toisille sivustoille (esim. sosiaalisen median liitännäisiä), KSB:llä 

ei ole minkäänlaista vaikutusta kolmannen osapuolen verkkosivujen sisältöön. KSB ei vastaa 

vieraasta sisällöstä, joka saadaan linkkien kautta, eikä ota niiden sisältöä omakseen. Linkitet-

tyjen sivujen sisällöstä vastaa aina verkkosivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Mikäli niiden yhtey-

dessä esiintyy lainrikkomuksia, KSB poistaa tällaiset linkit välittömästi. Ilmoita niistä meille 

osoitteeseen info@ksb.com. 

II. Uutiskirje 

KSB:n verkkosivulla voi tilata maksuttoman uutiskirjeen. 

1. Käsittelyperuste 

KSB käyttää uutiskirjettä tiedottamaan tuotteistaan (pumpuista, liittimistä ja niihin liittyvistä 

palveluista) sekä yritysryhmästään (yritysuutiset) ja myynti- ja huoltokumppaneistaan 

(myynti- ja huoltotiedot). Uutiskirjeen ja sen käytön analysointi tehdään yksinomaan optimoi-

maan tai parantamaan ulkoasua ja KSB:n tai tämän käsittelijän suorittamaa lähettämistä. 

2. Tiedot 

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä meille siirretään ennen kaikkea tiedot syöttömaskista: 

 nimi, etunimi 

 työn- tai toimeksiantaja, yritys 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, somekontakti 

 mielenkiinto tiettyjä KSB:n tuotteita ja palveluja kohtaan (otanta) 

 hakevan tietokoneen IP-osoite sekä  

 haun päivämäärä ja kellonaika ja 

 uutiskirjeen avaaminen ja hakujen määrä sekä kyseiset ajankohdat, IP-osoite uutiskir-

jettä avattaessa tai uutiskirjeen tietojen haussa (linkit), uutiskirjeen avaamisen tai tie-

tojen haun ajankohta, tiedot käytetystä selaimesta (tyyppi/versio) ja käyttäjän käyttö-

järjestelmästä. 

mailto:info@ksb.com
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3. Tietojen vastaanottaja 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & CO. KGaA. KSB käyttää käsittelijöinä KSB-yritysryhmän 

yrityksiä sekä kolmannen osapuolen yrityksiä ETA:lla. Uutiskirjeiden lähettämisestä huolehti-

vat Marketo EMEA Ltd., 4-6 Riverwalk Drive, Dublin, Irlanti, Episerver Inc., 542 Amherst Ave, 

Nashua, New Hampshire 03063, Yhdysvallat, Apsis International AB, Starmgatan 11, S-

21120 Malmö, Ruotsi, Mark-i, Tramplein 8,1441 GP Purmerend, KvK 37148290, Alankomaat 

tai uutiskirjeiden lähetysalusta MailChimp, jonka toiminnasta vastaa Rocket Science Groupin, 

LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Yhdysvallat. Sitä varten henki-

lötietoja lähetetään edelleen ja käsitellään Yhdysvalloissa olevilla palvelimilla. Yhdysvalloilta 

puuttuu Euroopan komission GDPR-asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukainen tietosuojan 

riittävyyttä koskeva päätös. Episerver Inc. ja myös Rocket Science Group, LLC soveltavat 

EU:n vakiosopimusehtoja, joten siirto saa tapahtua GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c 

alakohdan. Lähetä lisätietoja varten sähköposti osoitteeseen info@ksb.com. 

4. Oikeusperuste 

Kun olet hyväksynyt uutiskirjeen tilauksen, annat suostumuksesi syöttömaskissa antamiesi 

henkilötietojen käsittelyyn kuvatun mukaisesti. Käsittelyn oikeusperuste suostumuksen puit-

teissa on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa henkilötietojen kä-

sittelyyn antamasi hyväksynnän uutiskirjeen lähettämiselle milloin tahansa. Siihen liittyvä 

linkki on jokaisen uutiskirjeen lopussa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen pe-

ruuttamista tapahtuneen, suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen. Et voi 

saada uutiskirjeitä ilman voimassa olevaa suostumusta. KSB voi vielä peruuttamisen vas-

taanottamisen jälkeen käsitellä henkilötietoja lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden perus-

teella GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti sekä KSB:n ja kolman-

sien osapuolien oikeutettujen etujen vuoksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakoh-

dan mukaisesti. Oikeutettuja etuja ovat KSB:n IT-järjestelmän toiminta ja tekninen parannus 

sekä KSB:n suoramarkkinoinnin optimointi sekä liiketoiminnan lakisääteinen dokumentointi. 

5. Tallennusaika 

Tiedot poistetaan välittömästi peruuttamisen tai uutiskirjeen tilauksen perumisen jälkeen. 

III. Rekisteröinti 

KSB:n verkkosivuilla on mahdollisuus rekisteröityä henkilötiedoilla. Tämä koskee KSB:n uu-

tiskirjeiden tilaamista (katso myös uutiskirjeitä koskevat tiedot osan 2 kohdasta II). 

1. Käsittelyperuste 

KSB käyttää rekisteröintiä sähköisen liikeviestinnän sekä KSB:n uutiskirjeiden lähettämisen 

perusteena. 

2. Tiedot 

Seuraavat tiedot kerätään rekisteröinnin yhteydessä, ennen kaikkea syöttömaskin tiedot: 

 nimi, etunimi 

 työn- tai toimeksiantaja, yritys 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, somekontakti 

 mielenkiinto tiettyjä KSB:n tuotteita ja palveluja kohtaan (otanta) 

 hakevan tietokoneen IP-osoite ja 

 ilmoittautumisen päivämäärä ja kellonaika 
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3. Tietojen vastaanottaja 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & CO. KGaA. KSB käyttää käsittelijöinä KSB-yritysryhmän 

sekä ETA:een yrityksiä  sekä  ETA-alueella olevia kolmansia osapuolia (katso myös tiedot 

mahdollisesta henkilötietojen välittämisestä ETA:n ulkopuolelle ja Yhdysvaltoihin KSB:n verk-

kosivuilla ja evästeiden käytöstä osan 2 osan I kohdassa 3 ja uutiskirjeessä osan 2 osan II 

kohdassa 3). 

4. Oikeusperuste 

Rekisteröinnilläsi annat suostumuksen syöttömaskissa antamiesi henkilötietojen käsittelyyn 

kuvatun mukaisesti. Käsittelyn oikeusperuste suostumuksen puitteissa on GDPR-asetuksen 

6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa liikeviestintään ja/tai uutiskirjeiden lähettämi-

seen antamasi suostumuksen milloin tahansa. Siihen liittyvä linkki on jokaisen uutiskirjeen 

lopussa. Samalla voit määrittää, haluatko peruuttaa suostumuksen liikeviestinnän jatkumi-

seen vai uutiskirjeiden saamiseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutta-

mista tapahtuneen, suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen. Ilman voimassa 

olevaa suostumusta et voi osallistua sähköiseen liikeviestintään tai saada uutiskirjeitä. KSB 

voi vielä peruuttamisen vastaanottamisen jälkeen käsitellä henkilötietoja lakisääteisten säilyt-

tämisvelvoitteiden perusteella GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 

sekä KSB:n ja kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen vuoksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 

1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeutettuja etuja ovat KSB:n IT-järjestelmän toimivuus 

sekä liiketoiminnan lakisääteinen dokumentointi. 

5. Tallennusaika 

Tiedot poistetaan välittömästi peruuttamisen tai uutiskirjeen tilauksen perumisen jälkeen, 

muuten heti kun käsittelyn tai tallennuksen perustetta ei enää sovelleta. Tämän ajanjakson 

ylittävä tallennus suoritetaan vain niin kauan ja sikäli kuin eurooppalainen tai kansallinen lain-

säätäjä on määrittänyt sen unionin säädöksiin perustuvissa asetuksissa, laissa tai muissa 

määräyksissä, joita KSB:n on noudatettava. 

 

IV. KSB:n verkkokauppa 

KSB ylläpitää verkkokauppaa omien tuotteiden ja palvelujen suoramyyntiin (katso myös 

KSB:n verkkosivuja ja evästeiden käyttöä koskevat tiedot osassa 2, kohdassa I). 

1. Käsittelyperuste 

KSB käyttää verkkokauppaa ja vastaavia verkkosivuja tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Li-

säksi kehitetään ja optimoidaan verkkokaupan muotoilua suoramarkkinointi ja vastaavien tie-

tojen analyysi mukaan lukien sekä parannetaan KSB:n tarjoamia tuotteita ja palveluja. 

2. Tiedot 

Lisäksi voidaan KSB:n verkkosivujen ylläpitoon käytettävien tietokategorioiden (katso osa 2, 

kohta I, numero 2) ohella käsitellä seuraavia muita tietokategorioita: 

 nimi, etunimi 

 työn- tai toimeksiantaja, yritys 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi 

 mielenkiinto tiettyjä KSB:n tuotteita ja palveluja kohtaan (otanta) 

 tilaukset, tilauskäsittely ja 

 taloudelliset tiedot, ennen kaikkea tilitiedot 
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Henkilötietojen luovuttaminen voi olla tarpeellista sopimuksen solmimista varten sekä laki-

sääteisesti tai sopimuksellisesti pakollista. Mikäli näitä tietoja ei anneta käyttöön kokonaan tai 

osittain, sopimuksen solmiminen ei saata olla mahdollista tai sopimusta ei voida toteuttaa. 

3. Tietojen vastaanottaja 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & Co. KGaA. KSB käyttää tilausten käsittelijöinä KSB-kon-

sernin yhtiöitä ja kolmansia osapuolia ETA-alueella (katso myös KSB:n verkkosivujen tiedot 

ja evästeiden käyttö osassa 2, jakso I, kohta 3). Tilausten käsittelyssä nämä voivat olla KSB-

konsernin yrityksiä, mutta myös kolmansia osapuolia Euroopan talousalueella (katso myös 

tiedot mahdollisesta henkilötietojen välittämisestä ETA:n ulkopuolelle ja Yhdysvaltoihin 

KSB:n verkkosivuille ja evästeiden käytöstä osassa 2, jaksossa I. lausekkeessa 3 ja uutiskir-

jeessä osassa 2 osassa II kohdassa 3). 

 

4. Oikeusperuste 

Sikäli kuin henkilötietojen käsittelyyn annetaan suostumus, oikeusperusteena on GDPR-ase-

tuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Sopimuksen tekemisen tai täytäntöönpanon yhtey-

dessä käsiteltyjen henkilötietojen oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b 

alakohta. Sikäli kuin käsittely on tarpeellista KSB:n lakisääteisten velvoitteiden (esimerkiksi 

säilyttämisvelvoitteiden) perusteella, oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

c alakohta. Lisäksi henkilötietoja käsitellään KSB:n ja kolmansien osapuolien oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeu-

tettuja etuja ovat virhevastuu- sekä korjaustöiden suorittaminen ja myös tuotekehitys sekä 

KSB:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja liiketoiminnan lakisääteinen dokumentointi 

(katso myös tiedot KSB:n verkkosivuista ja evästeiden käytöstä osan 2 kohdan I numerossa 

4) 

5. Suostumusta ja peruuttamista koskeva menettely 

Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa, ilman että 

se vaikuttaa laillisuuteen annetusta suostumuksesta peruuttamiseen asti tai johonkin muu-

hun suostumisperusteeseen. Peruutus lähetetään osoitteeseen: info@ksb.com. 

 

V. Tietoa tietosuojasta KSB:n sosiaalisen median kanaville 

 

Käsittelemme henkilötietojasi, kun vierailet KSB:ssä sosiaalisen median kanavilla. Erilaisten 

sosiaalisen median kanavien avulla haluamme tarjota sinulle laajan valikoiman multimedia-

palveluita ja vaihtaa ajatuksia kanssasi sinulle tärkeistä aiheista. Sosiaalisen verkoston kun-

kin tarjoajan lisäksi keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia käyttäjätietoja sosiaalisen 

median kanavissamme. Tässä luvussa kerromme, mitä tietoja keräämme sinusta sosiaalisen 

median kanavien yhteydessä, miten käytämme niitä ja miten voit vastustaa tietojen käyttöä. 

 

1. Yhteisvastuu sosiaalisen median kanavien käsittelystä 

 KSB on edelleen vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, kun käytät sosiaalisen median ka-

naviamme. Koska alustan tarjoajat ovat myös vastuussa tietojen käsittelystä alustallaan 

GDPR:n tarkoittamassa mielessä, olemme tässä suhteessa yhdessä GDPR:n artiklan 26 

mukaisesti vastuussa. 
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Olemme tehneet näiden palveluntarjoajien kanssa sopimuksen GDPR:n artiklan 26 mukai-

sesta yhteisvastuusta, joka osoittaa, kuinka GDPR:n mukaiset velvoitteet jaettiin kes-

kenämme varmistaaksemme, että tietosi ja oikeutesi ovat aina täysin suojattuja. Jos tällaista 

sopimusta ei ole, noudatamme GDPR:n mukaista perustyönjakoa, jonka mukaan molemmat 

vastuulliset osapuolet, KSB ja alustan ylläpitäjä, ovat täysin sitoutuneita. 

 

Alustalla tapahtuvan käsittelyn osalta viittaamme vastaavien tietosuojatietojen1 sisältöön, jo-

hon pääset käsiksi seuraavan taulukon kautta. Tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilö-

tietojen käsittelyn lisäksi KSB:llä ei ole vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn alustojen käytön 

yhteydessä. 

 

 

Yritys Alusta Onko Erikoissopimus 

GDPR:n 26 mukaan ole-

massa? 

Tietosuoja-

huomautukset 

Facebook Ireland Ltd. Facebook 

Instagram 

Kyllä Linkki 

Twitter Inc. Twitter 

 

Ei Linkki 

LinkedIn Ireland Unli-

mited Company 

LinkedIn Ei Linkki 

Xing SE Xing Ei Linkki 

Google Ireland Li-

mited 

YouTube Ei Linkki 

 

2. Käsittelyn tarkoitus 

Tietojenkäsittely palvelee seuraavia tarkoituksia: 

 

• Viestintä KSB:n sosiaalisen median kanavien vierailijoiden kanssa; 

• KSB:n sosiaalisen median kanavamme vierailijoiden tiedustelujen käsittely;  

• Tilastotietojen kerääminen KSB:n sosiaalisen median kanavien kattavuudesta;  

• Asiakaskyselyjen, markkinointikampanjoiden, markkina-analyysien, arvonnan, kilpailujen tai 

vastaavien kampanjoiden tai tapahtumien toteuttaminen;  

• Riitojen ja oikeudellisten riitojen ratkaiseminen, oikeudellisten vaatimusten tai riita-asioiden 

perustaminen, käyttäminen tai niiltä puolustaminen, olemassa olevien sopimusten täytän-

töönpano.  

 

Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä näiden tarkoitusten saavuttamiseksi. 

                                                           
1 Haluamme huomauttaa, että muistiinpanoissa välitetään toisinaan muita näkemyksiä GDPR:n mukaisesta rooli-

jaosta, tämä ei vaikuta oikeuksienne suojaamiseen. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/policy
https://twitter.com/en/privacy
https://de.linkedin.com/legal/l/dpa
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=en
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3. Tiedot 

Käsittelemme sosiaalisen median kanavissa seuraavia henkilötietoja:  

 

• Käyttäjätunnuksesi alustalla;  

• Kommentit tai suorat viestit, jotka jätät sosiaalisen median kanavillemme;  

• Alustalla julkistamasi tiedot, kuten sukupuolesi, ikäsi tai sijaintitietosi  

• Toimintasi kanavallamme, kuten vierailujesi määrä ja kesto, vuorovaikutus julkaisemamme 

sisällön kanssa, vuorovaikutus muiden käyttäjien julkaiseman sisällön kanssa ;  

• Muut tiedot, joita tarvitaan vastaamaan vierailijoidemme tiedusteluihin tai tunnistamaan vie-

railijamme selkeästi järjestelmistämme.  

 

Muilta osin viittaamme yllä lueteltujen sosiaalisen median kanavien tietosuojatietoihin. 

 

4. Vastaanottajat 

 Yrityksessämme pääsy näihin tietoihin on myönnetty vain henkilöille ja osastoille, jotka tar-

vitsevat henkilötietoja täyttääkseen edellä mainitut tarkoitukset.  

 

Käytämme Facelift Cloudia (https://facelift-bbt.com/en/) hallintatyökaluna sosiaalisen median 

kanavien hallintaan. Kommentit ja viestit, jotka jätät sosiaalisen median kanavillemme, siirre-

tään tähän järjestelmään ja työntekijämme käsittelevät tämän järjestelmän kautta. 

 

Periaatteessa KSB ei välitä tässä lueteltuja henkilötietoja muihin ETA-maihin. Jotta voimme 

kuitenkin vastata Facelift Cloud Toolin kautta saamiimme kommentteihin ja kysymyksiin, 

voimme välittää ne KSB Groupin sisällä vastauksesta vastaavalle osastolle. Riippuen ai-

heesta, johon kommenttisi tai kysymyksesi liittyy, saattaa olla tarpeen ottaa mukaan osasto 

toisesta ETA-maasta. On myös mahdollista, että sosiaalisten verkostojen tarjoajat siirtävät 

tietojasi muihin ETA-maihin. GDPR:n edellyttämillä turvatoimilla varmistetaan, että henkilötie-

tosi ovat aina täysin suojattuja, myös muissa EU-maissa. Viittaamme yllä oleviin palveluntar-

joajien tietosuojatietoihin. Tiedonsiirto KSB-konsernin sisällä KSB:n tytäryhtiöille ETA-alu-

eella ulkomailla on turvattu EU:n vakiosopimuslausekkeilla, joten siirto voi tapahtua GDPR:n 

46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoit-

teeseen info@ksb.com.  

 

5. Oikeusperusta  

Ellei nimenomaisesti toisin mainita, käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f 

alakohta. Oikeutettu etumme on pystyä reagoimaan viesteihisi tai kyselyihisi ja analysoimaan 

sosiaalisen median kanavien kattavuutta ja käyttöä sopivan suunnittelun ja jatkuvan opti-

moinnin saavuttamiseksi. Jos haluat pyyntösi kanssa sopimussuhteen KSB:n kanssa, tämän 

käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. 
 

Käsittelyn yhteydessä käytettävien evästeiden osalta viittaamme evästeitä käsittelevään osi-

oon (linkki) ja palveluntarjoajan tietosuojatietoihin. 

6. Menettely, jos vastustat käsittelyä Facebook Insightsissa 
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Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä KSB:n tai kolmansien osapuolien oi-

keutettujen etujen perusteella. Jos vastalauseesi ei kohdistu pelkästään KSB:n suoraa mai-

nontaa vastaan, sinun on perusteltava olevasi erityisessä tilanteessa, jonka vuoksi sinun on 

kohtuutonta käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujen vuoksi. Vastalause tulee lähettää 

osoitteeseen: info@ksb.com.  

 

Käsitellessään henkilötietoja Facebookin tarjoaman "Insights"-palvelun kautta Facebook on 

ottanut ensisijaisen vastuun. Tämä koskee Insights-tietojen käsittelyä ja rekisteröityjen oi-

keuksien toteutumista. Ota yhteyttä suoraan Facebookiin saadaksesi tietoa kaikista GDPR:n 

mukaisista Insights-tietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Vaikka voit käyttää oikeuksiasi 

meitä kohtaan, välitämme tästä asiasta saamasi tiedustelut Facebookille. 

 

Löydät myös tietoa oikeuksistasi rekisteröidynä ja näiden oikeuksien käyttämisestä rekiste-
röidyn oikeuksia käsittelevästä osiostamme (linkki) sekä kunkin alustan tarjoajan tietosuoja-
tiedoista. 
 

7. Säilytysaika  

 
Ellei nimenomaisesti toisin mainita (esim. erityisessä suostumusilmoituksessa), poistamme 
henkilötietosi heti, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei poistaminen 
tai estäminen ole lakisääteisten säilytysvaatimustemme vastaista. (esim. kaupalliset tai vero-
jen pidätysajat). Sosiaalisen median kanavien kautta lähettämäsi viestisi poistetaan viimeis-
tään 3 kuukauden kuluttua keskustelun päättymisestä, jos pyyntöösi on vastattu eikä ole 
muuta syytä valtuuttaa tai velvoittaa meitä säilyttämään mainittuja viestejä. 
 

VI. Virtuaaliset KSB-tapahtumat 

KSB tarjoaa virtuaalisia tapahtumia Internetissä omien tuotteidensa ja palveluidensa käyt-

töön. KSB:n tietosuojailmoitusten lisäksi voimassa ovat myös tapahtuma-alustojen (esim. 

ZOOM, Microsoft TEAMS ja muut) tietosuojailmoitukset. Tietoa tapahtuma-alustojen tieto-

suojailmoituksista löydät alustan ylläpitäjien asianomaisista tieto-osioista. 

1. Käsittelyn tarkoitus 

KSB käyttää Internetin tapahtumiaan sekä käyttäjäinformaatioon ja -koulutukseen että tuot-

teiden ja palveluiden myyntiin. Tapahtumaviestinnän avulla kehitetään myös KSB:n tarjoamia 

tuotteita ja palveluita. 

 2. Tiedot 

KSB:n verkkosivujen toimintaan käytettävien tietokategorioiden lisäksi (katso osa 2, osio I, 

kohta 2), voidaan käsitellä seuraavia lisätietoluokkia: 

• Sukunimi, etunimi (myös itse valitut pseudonyymit), tarvittaessa profiilikuva, 

• Työnantaja tai asiakas, yritys, 

• Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, 

• Tekniset tiedot, kuten kokoustunnus, online-tila, tilailmoitukset tai haluttu kieli, ääni- 

ja videosignaalit, tekstiviestit (chat), näytön käyttöliittymä (valinnainen), 

• Tapahtuman sisältö, 

• Kiinnostus tiettyihin KSB:n tuotteisiin ja palveluihin (valikoima), 

• Tilaukset, tilausten käsittely ja 
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• myös taloudelliset tiedot, erityisesti tilitiedot, jos kyseessä on maksullinen tapahtu-

matarjous. 

 

Näiden henkilötietojen antaminen voi olla tarpeen tapahtuma-, tiedotus- ja koulutuspalveluso-

pimuksen tekemiseksi ja sitä voidaan vaatia laissa tai sopimuksessa. Jos näitä tietoja ei an-

neta kokonaan tai osittain, sopimusta ei ehkä voida tehdä tai sopimusta ei voida panna täy-

täntöön. 

3. Tietojen vastaanottajat 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & Co. KGaA. KSB käyttää prosessoreita (mukaan lukien 

viestintäalustat - katso tämän osan osio 1, mutta myös KSB:n verkkosivustojen tiedot ja 

evästeiden käyttö osan 2 osan I jaksossa 3). Tilausten käsittelyssä nämä yritykset voivat 

kuulua KSB-konserniin, mutta myös ETA:n ulkopuolisia yrityksiä. Tapahtuma-alustasta riip-

puen henkilötietoja voidaan siirtää myös tapahtumaalustojen tarjoajille, jotka ylläpitävät näitä 

alustoja itsenäisesti tai yhdessä KSB:n kanssa tietosuojalain mukaisesti. KSB:n ja vastaavien 

alustojen toimijoiden tietosuojailmoitukset ovat voimassa. Erityisesti, jos nämä toimijat ovat 

vastuussa itsestään, henkilötietoja voidaan välittää maihin, joiden osalta Euroopan komissio 

ei ole tehnyt GDPR:n 45 artiklan 1 kohdan mukaista riittävyyttä koskevaa päätöstä (esim. 

USA). Näissä tapauksissa sovelletaan EU:n vakiosopimuslausekkeita ja muita turvatoimia 

(tässä KSB olettaa, että KSB:ssä käsitellyt henkilötiedot eivät ole mitään tietoa, niillä on tai 

vaaditaan pääsyä Yhdysvaltain viranomaisille), jotta 3 artiklan mukainen siirto. 46 kohta 2 

alakohta c) GDPR (Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2297, 16. joulu-

kuuta 2016). Jos haluat vaatia tietosuojaoikeuksia ja lisätietoja, lähetä sähköpostia osoittee-

seen info@ksb.com. 

4. Oikeusperusta 

Siltä osin kuin meille on annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn, GDPR:n 6 §:n 1 mo-

mentin kirje toimii tämän oikeusperustana. Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn 

kanssa tehdyn sopimuksen aloittamiseksi tai täyttämiseksi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b 

alakohta on oikeusperusta. Siltä osin kuin käsittely on tarpeen KSB:n lakisääteisten velvoit-

teiden (esim. tieto- ja takuuvelvoitteiden) täyttämiseksi, oikeusperusta on DS-GVO:n 6 artik-

lan 1 kohdan c alakohta. Lisäksi henkilötietoja käsitellään KSB:n ja kolmansien osapuolten 

oikeutettujen etujen turvaamiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oi-

keutetut edut ovat tuote- ja sovellustiedoissa sekä KSB:n tuotteiden ja palveluiden tuotekehi-

tyksessä ja markkinoinnissa sekä lain edellyttämässä liikekontaktien dokumentaatiossa 

(katso myös KSB:n verkkosivujen tiedot ja evästeiden käyttö osassa 2, jakso I Numero 4) . 

5. Suostumus- ja peruutusmenettely 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön milloin tahansa vaikut-

tamatta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen peruuttamiseen 

saakka tai muilla lupasyillä. Peruutus tulee lähettää osoitteeseen: info@ksb.com. 

 

VII. Käsittelyperuste 

KSB käsittelee KSB Appsilla kerättyjä tai siihen siirrettyjä tietoja tuotteittensa diagnoosiin ja 

ohjaukseen, mutta myös kehitykseen.  
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Sen lisäksi KSB käyttää tietoja kyseisen asiakkaan neuvontaan ja tiedottamiseen. 

1. Tiedot 

Seuraavia kategorioita voidaan käsitellä: 

 nimi, etunimi 

 työn- tai toimeksiantaja, yritys 

 yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, somekontakti) 

 käytetyn älypuhelimen, tabletin tai muun teknisen laitteen tekniset tiedot (esim. IP-

osoite tai Android IP, GPS-tiedot, käyttöjärjestelmä- ja/tai selaintiedot, laitetunnisteet) 

 sovelluksella kerätyt parametrit (esim. konetiedot, asetukset, käyttötiedot, diagnoo-

sitiedot) ja 

 sovelluksen kirjautumistiedot. 

 

Näiden henkilötietojen antaminen voi olla tarpeen tapahtuma-, tiedotus- ja koulutuspalveluso-

pimuksen tekemiseksi ja sitä voidaan vaatia laissa tai sopimuksessa. Jos näitä tietoja ei an-

neta kokonaan tai vain osittain, sopimusta ei ehkä voida tehdä tai sopimusta ei voida panna 

täytäntöön. 

2. Tietojen vastaanottaja 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & CO. KGaA. KSB käyttää käsittelijöitä. Nämä voivat olla 

KSB-yritysryhmän yrityksiä, mutta myös kolmannen osapuolen yrityksiä ETA:lla. Käytetyn 

laitteen tietojen siirto riippuu käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä, teleoperaattorista sekä 

muista tietoliikenneoperaattoreista (esim. WLAN-operaattori). Ota näiden yritysten tietosuoja-

tiedot huomioon. 

3. Oikeusperuste 

Sikäli kuin henkilötietojen käsittelyyn annetaan suostumus, oikeusperusteena on GDPR-ase-

tuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Sopimuksen tekemisen tai täytäntöönpanon yhtey-

dessä käsiteltyjen henkilötietojen oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b 

alakohta. Sikäli kuin käsittely on tarpeellista KSB:n lakisääteisten velvoitteiden (esimerkiksi 

säilyttämisvelvoitteiden) perusteella, oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

c alakohta. Lisäksi henkilötietoja käsitellään KSB:n ja kolmansien osapuolien oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeu-

tettuja etuja ovat virhevastuu- sekä korjaustöiden suorittaminen ja myös tuotekehitys sekä 

KSB:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja liiketoiminnan lakisääteinen dokumentointi. 

4. Suostumusta ja peruuttamista koskeva menettely 

Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa, ilman että 

se vaikuttaa laillisuuteen annetusta suostumuksesta peruuttamiseen asti tai johonkin muu-

hun suostumisperusteeseen. Peruutus lähetetään osoitteeseen: info@ksb.com.  

VIII. Hakijoiden hallinta 

KSB käsittelee KSB:n työpaikkoihin hakevien henkilötietoja. 

1. Käsittelyperuste 

Hakemusten yhteydessä, työsuhteen alkamisen ratkaisussa KSB kerää ja käsittelee henkilö-

tietoja ja tarvittaessa henkilötietojen erityisiä kategorioita (arkaluontoisia tietoja). 

mailto:info@ksb.com
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2. Tiedot 

Seuraavia KSB:n työnhakijoiden tietojen kategorioita voidaan kerätä ja käsitellä: 

 nimi, etunimi 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, somekontakti 

 hakemusasiakirjojen sisältö, kuten ansioluettelot, koulu-, yliopisto- ja muut todistuk-

set, työtodistukset ja suosituskirjeet sekä 

 henkilötietojen erityiset kategoriat, kuten sukupuoli, uskonto, terveys ja myös jäse-

nyys ammattiliitossa, joita tarvitaan esimerkiksi palkanlaskennassa. 

3. Tietojen vastaanottaja 

KSB käsittelee henkilötietosi. KSB käyttää käsittelijöinä KSB-yritysryhmän yrityksiä ETA:lla. 

Lähetystä muille vastaanottajille, etenkin ETA:n ulkopuolelle, ei tapahdu. 

4. Oikeusperuste 

KSB:n työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään työsuhteen alkamisen ratkaisussa GDPR-

asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä liittoval-

tion tietosuojalain (BDSG) 26 §:n 1 ja 3 kohdan mukaisesti. 

5. Tallennusaika 

Jos hakemus ei johda työsuhteen alkamiseen KSB:llä, kyseisen henkilön henkilötiedot pois-

tetaan tai estetään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun päätös työsuhteen aloittamista vastaan 

on tehty. Tämän ajanjakson ylittävä tallennus suoritetaan vain niin kauan ja sikäli kuin eu-

rooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on määrittänyt sen unionin säädöksiin perustuvissa 

asetuksissa, laissa tai muissa määräyksissä, joita KSB:n on noudatettava. 

 

IX. Osakashallinta 

KSB hallitsee KSB SE & Co. KGaA:n osakkaiden henkilötietoja. 

1. Käsittelyperuste 

KSB SE & Co. KGaA osakkeet ovat julkisesti myynnissä. KSB hallitsee osakkaiden henkilö-

tietoja ennen kaikkea osakeyhtiölain mukaisten tietojen lähettämiseen sekä yhtiökokousten 

järjestämiseen. 

2. Tiedot 

Seuraavia KSB:n osakkaiden tietojen kategorioita voidaan käsitellä ja tallentaa: 

 nimi, etunimi 

 yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi, somekontakti, edustajan nimet 

ja yhteystiedot, 

 arvopaperisäilyttäjä, salkun numero ja 

 KSB SE & Co. KGaA:n osakkeiden määrä, niiden tunnusnumero, kirja- ja kauppa-

arvo, osto- ja myyntipäivät. 

3. Tietojen vastaanottaja 

Henkilötietojasi käsittelee KSB SE & CO. KGaA. KSB käyttää käsittelijöinä KSB-yritysryhmän 

yrityksiä sekä rahoituspalvelujen tarjoajia Euroopan talousalueella. Tietoja ei siirretä Euroo-

pan talousalueen ulkopuolella oleville vastaanottajille. 
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4. Oikeusperuste 

KSB SE & Co. KGaA:n osakkeiden henkilötietoja käsitellään osakeyhtiölain mukaisten vel-

voitteiden täyttämiseen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekä KSB:n oikeu-

tettujen etujen puitteissa GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oi-

keutettuja etuja ovat tiedot KSB:n osakkeiden, tuotteiden ja palvelujen markkinoinnista. 
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