CANPACK-KONSERNIN TIETOSUOJAILMOITUS
1. Johdanto
CANPACK-konserni on johtava juomapakkausten, lasi- ja metallipakkausten sekä kruunukorkkien valmistaja.
CANPACK on sitoutunut noudattamaan sovellettavaa yksityisyydensuoja- ja tietosuojalainsäädäntöä
liiketoimintansa kaikissa vaiheissa.
Monet CANPACK-konsernin yrityksistä sijaitsevat Euroopan unionin alueella, mukaan lukien emoyhtiö CAN-PACK
S.A., jonka rekisteröity toimipaikka on Puolassa. Luettelo CANPACK-konsernin EU:ssa sijaitsevista yrityksistä on
saatavana sivustossa https://www.canpack.com/contact-details (kustakin yrityksestä käytetään jäljempänä
nimitystä ”CANPACK”).
Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten ja mihin tarkoitukseen CANPACK kerää rekisteröityjen
henkilötietoja, miten suojaamme henkilötiedot, kuinka kauan säilytämme niitä ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä
on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2016/679 (”GDPR”) nojalla.
2.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset
CANPACK käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
▪ työntekijöiden palkkaaminen
▪ työsopimuksen täytäntöönpano
▪ yhteyden ottaminen nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin henkilöihin sähköpostitse,
puhelimitse, faksilla tai muulla tavalla ja sopimusten tekeminen kyseisten tahojen kanssa
▪ lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
▪ muiden liiketoimintaan liittyvien tehtävien suorittaminen.
Jos haet työpaikkaa CANPACKissa verkkosivustossamme, voit tutustua sivustossa julkaistuun henkilötietojen
käsittelyä koskevaan tietosuojailmoitukseen rekrytointiprosessin yhteydessä.
Henkilöstöhallinto-osasto antaa CANPACKin työntekijöille tietoa heidän henkilötietojensa käsittelystä
CANPACKin sisäisten menettelyjen mukaisesti.

3.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on se CANPACK-konsernin yritys, jonka kanssa rekisteröity tai taho, jonka kanssa
rekisteröity on työ- tai toimeksiantosuhteessa, harjoittaa liiketoimintaa tai aikoo harjoittaa liiketoimintaa tai on
muussa suhteessa.
On mahdollista, että vähintään kaksi CANPACK-konsernin yritystä määrittää henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot, jolloin ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tällaisissa tapauksissa CAN-PACK S.A., jonka
rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 1 Jasnogórska Str., 31-358 Krakow, Poland, vastaa asianmukaisten
tietojen toimittamisesta rekisteröidyille sekä rekisteröityjen esittämien pyyntöjen käsittelystä ja niihin
vastaamisesta.

4.

Käsittelyn laillinen peruste
Henkilötietoja käsitellään seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla:

▪
▪
▪
▪

5.

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten
sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä
edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
CANPACKiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
CANPACKin oikeutettujen etujen toteuttaminen sen liiketoiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja
turvallisuuden varmistamista varten sekä oikeusvaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten tai
markkinointia varten.

Käsiteltävien henkilötietojen luokat
Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavaa:
▪ perusyhteystiedot (esimerkiksi puhelinnumero, sähköpostiosoite, nimi, asema, fyysinen osoite)
▪ yrityksen nimi ja osoite
▪ tilinumero
▪ työnantajan nimi, työnimike
▪ maksettavat palkkiot ja kulut.

6.

Henkilötietojen lähde
Kun rekisteröity tekee sopimuksen CANPACKin kanssa, ensimmäiset tiedot saadaan yleensä rekisteröidyltä.
Voimme myös saada henkilötietoja rekisteröidyn työnantajalta, verkkosivustosta tai muista julkisista lähteistä,
mikäli kyseisiä rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanoa, tarjouksen tekemistä tai
tiettyjä palveluja koskevan kysymyksen esittämistä varten.

7.

Tietojen vastaanottajat
Sisäiset vastaanottajat
Henkilötietoja voidaan luovuttaa CANPACKin sisäisten valtuutusten perusteella ja ainoastaan niitä tarvitseville
henkilöille, jotka vastaavat yhteydenotoista asiakkaisiin ja toimittajiin, esimerkiksi talous- ja vero-osastoille sekä
lakiasiain-, henkilöstöhallinto-, tarkastus- ja IT-osastoille.
Tietyissä tapauksissa, mikäli se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, turvallisuussyistä, velvoitteiden
noudattamista varten tai muista perustelluista syistä, CANPACK voi luovuttaa henkilötietoja tytäryhtiöilleen tai
sivuliikkeilleen. Giorgi Global Holdings, Inc. -konserniin (”GGH”) kuuluva CANPACK voi myös tietyissä tapauksissa
luovuttaa henkilötietoja hallinnollisista syistä GGH:lle tai sen tytäryhtiöille Yhdysvalloissa.
Ulkoiset vastaanottajat
Henkilötietoja voidaan luovuttaa edellä mainituissa tarkoituksissa muun muassa seuraaville kolmansille
osapuolille:
▪ pankeille maksupalveluita varten
▪ pilvitallennuspalveluiden tarjoajille
▪ tietopalvelujen tarjoajille, jotka tarjoavat tukea IT-osastolle, henkilöstöhallinnolle, yritysjohdolle ja
tietoinfrastruktuuriin liittyen
▪ muille ammatillisille neuvonantajille, esimerkiksi IT- ja auditointipalvelujen tarjoajille.

Edellytämme, että ulkoisten vastaanottajien on kunnioitettava henkilötietojen luottamuksellisuutta, ja he saavat
käyttää niitä vain CANPACKin ohjeiden mukaisesti käsitellessään henkilötietoja yrityksen puolesta
henkilötietojen käsittelijöinä tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti toimiessaan rekisterinpitäjinä.
8.

Turvallisuus
CANPAK on toteuttanut asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen, että
henkilötietoja suojataan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Näitä toimenpiteitä on tarkistettava ja
päivitettävä tarvittaessa.
CANPACKin työntekijöiden on suojattava henkilötietoja CANPACKin yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja
erityisesti käsiteltävä niitä täysin luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä edellä mainittuja
tarkoituksia varten.

9.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Jos käsittely tapahtuu ETA:n
ulkopuolella, CANPACK varmistaa, että rajatylittävässä käsittelyssä noudatetaan asianmukaisia suojatoimia.
Käyttämiämme rajatylittävän käsittelyn suojatoimia ovat
a) Euroopan komission hyväksymät henkilötietojen suojaamista koskevat vakiosopimuslausekkeet, jotka
tarjoavat asianmukaisen suojan siirrolle. Vakiosopimuslausekkeet tarjoavat riittävän suojan, joka täyttää
EU:n
yleisen
tietosuoja-asetuksen
riittävyyttä
ja
turvallisuutta
koskevat
vaatimukset.
Vakiosopimuslausekkeisiin voi tutustua Euroopan komission verkkosivustossa
https://eurlex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32010D0087, tai
b) todistukset, jotka osoittavat, että ETA:n ulkopuoliset kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja EU:n
yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyllä tavalla. Euroopan komissio, toimivaltainen valvontaviranomainen
tai toimivaltainen kansallinen akkreditointielin on hyväksynyt nämä todistukset yleisen tietosuoja-asetuksen
osalta.
Rekisteröidyille voidaan toimittaa jäljennös kolmansiin maihin siirretyistä henkilötiedoista osoitteesta
data.protection@canpack.com.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti CANPACK-konsernin kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikana ja
kyseisen sopimussuhteen päättymisen jälkeen sovellettavan lakisääteisen säilytys- ja vanhentumisajan
umpeutumiseen saakka ja asiakirjojen säilytyskäytäntöjen mukaisesti. Kyseiset säilytysajat ja -käytännöt
perustuvat muun muassa yksityis-, kauppa- ja vero-oikeuteen sekä yrityksen hallintoon ja käytäntöihin. Huomioi,
että tietyissä lainsäädännön tai yrityksen vaatimuksissa voidaan edellyttää pidempää säilytysaikaa, esimerkiksi
todisteiden säilyttämistä koskeva velvoite korvausvaatimustapauksissa.
Henkilötietoja, joita käsittelemme rekisteröidyn suostumuksella, säilytetään rajoittamaton aika (tai kunnes lupa
kumotaan), ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin säädetä ja olettaen, että säilyttäminen on välttämätöntä
käsittelyä varten.
11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä CANPACK-konserniin, jos hän haluaa käyttää oikeuttaan saada
pääsy henkilötietoihin, oikaista tai poistaa henkilötietoja, rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tai siirtää tietoja.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen käsittely.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa, mikä ei vaikuta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
12. Yhteystiedot
Saat lisätietoja tietosuojailmoituksesta ja oikeuksistasi CANPACK-konsernin tietosuojavastaavalta osoitteesta
data.protection@canpack.com.

