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I. Johdanto
Monsanto Finland, Puutarhalliike Helle Oy, Rentaskuja 3 SF-21410 Vanhalinna (“Monsanto”, “me”, “meidän”,
tai “meitä”) haluaa helpottaa alihankkijoidemme kanssa tapahtuvaa toimintaa ja helpottaa kanssasi tapahtuvaa
yhteistyötä.
Käytämme SAP:tä, ARIBA-alustaa, RDC:tä, Salesforce.comia ja muita IT-työkaluja, joilla käsitellään tiettyjä
henkilötietojasi hankintatarkoituksiin, mukaan lukien ostomääräyksien käsittely, pakollisen due diligence tarkastusprosessin toteuttamiseen, laskuihin ja maksuihin.
Mikäli toimitat jonkin muun henkilön kuin itsesi henkilötietoja, takaat sen, että ennen kyseisten henkilötietojen
luovuttamista olet hankkinut kyseisen henkilön suostumuksen siihen, että voimme käsitellä hänen
henkilötietojaan tämän ilmoituksen mukaisesti.
Voit päättää vapaasti, haluatko antaa henkilötietosi Monsantolle alla oleviin tarkoituksiin jatkamalla
alihankkijavalintaprosessiamme. Mikäli kieltäydyt, siitä ei aiheudu sinulle mitään seuraamuksia. Se kuitenkin
rajoittaa kykyämme helpottaa kanssasi tapahtuvaa toimintaa siltä osin, kuin näitä tietoja tarvitaan.
Henkilötietosi säilytetään ja niitä käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (“yleinen tietosuoja-asetus”) ja
sovellettavan
paikallisen
tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
Tämän
lisäksi
sovelletaan
tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla täältä.
II. Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin
Monsanto voi kerätä, käsitellä ja käyttää seuraavia tietoryhmiä:
- tunniste- ja yhteystiedot, kuten: nimi, koko osoite, puhelinnumero, faksinumero, matkapuhelinnumero,
verkkosivusto, sähköpostiosoite, IP-osoite, evästeet, syntymäaika, sukupuoli, äänet tai kuvat
- maantieteellinen sijainti (pituusaste/leveysaste) ja
- verotuskoodi ja pankkitiedot, luotto- ja taloustiedot mukaan lukien yrityksen omistajat, johtajat,
taloudelliset, tilinpäätökset ja
- muodostaessamme yhteistyösuhdetta kanssasi meillä on lakisääteinen velvoite toteuttaa arviointeja ja
noudattaa pakollista due diligence -tarkastusprosessia maailmanlaajuisten korruptionvastaisten
menettelytapojen mukaisesti
- lainsäädännön sallimissa rajoissa tiedot, jotka liittyvät oikeus- ja tuomioistuimiin sekä hallintooikeudellisiin toimielimiin lähetettyihin kanteisiin, tai julkisesti saatavilla olevat tiedot, jotka keräämme ja
joita käytämme rikosasioita ja hallinnollisia sanktioita koskeviin epäilyihin, syytöksiin tai tuomioihin liittyen,
siinä määrin, kuin on tarpeen kanteidemme hallinnointiin ja riskien arviointiin ja hallintaan, liittyen
Monsanton valvontaviranomaisten määräysten noudattamiseen, jotka koskevat rahanpesua, petoksia,
korruptiota, terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, sääntelyviranomaisten raportointia ja epäilyttävän
toiminnan raportointia, kauppasaartoja ja muita sääntelyyn liittyviä riskejä ja niihin liittyviä velvoitteita
- muut liiketoiminnalliset syyt – yrityksen tilintarkastus, analyysi ja yhdistetty raportointi, alihankkijasuhteen
hallinta, kirjanpito, hankinta, fuusion valmisteleminen ja toteuttaminen, yritysvaltaus, hankkeen siirto,
omaisuuserien siirto tai minkä tahansa muun tyyppinen yrityksen liiketoimi, alihankkijoiden ja
alihankkijoiden yhteyshenkilöiden kuva- ja/tai äänitallenteeseen liittyvät asiat, markkinointi-/mainostus- ja
laadunkehitystarkoitukset, riita-asioiden hallinta, julkisten viranomaisten tai oikeusistuimien pyyntöjen
käsittely, lainsäädännöllisten asioiden hoitaminen, neuvonanto- ja neuvontatarkoitukset, sovellettavien lakien
noudattaminen, säädökset ja Monsanton menettely- ja toimintatavat ja/tai
- Monsanto voi ottaa sinuun yhteyttä suoramarkkinointia varten (joka liittyy sopimukseen perustuvaan
suhteeseemme), joka sisältää sinulle tiedottamisen Monsanton tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista,
kutsuista ja uutiskirjeistä postitse, faksilla ja sähköpostilla, tekstiviestillä, multimediaviestillä ja muilla
sähköisillä välineillä
- kyselyiden lähettäminen sinulle postitse, faksilla, sähköpostilla, tekstiviestillä, multimediaviestillä ja muilla
sähköisillä välineillä sekä analytiikka.
III. Säilytyksen kesto
Yllä kuvattuihin tarkoituksiin kerättävät ja käsiteltävät tiedot säilytetään enintään niin pitkään, kuin on tarpeen
kuvattua tarkoitusta varten, sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Kun Monsanton ei enää ole tarpeen käyttää
henkilötietojasi, poistamme ne järjestelmistämme ja arkistoistamme ja/tai pyrimme muuttamaan ne
nimettömiksi, jotta sinua ei voida enää tunnistaa tiedoista (ellei meidän ole tarpeen säilyttää tietosi Monsantoa
koskevien lainsäädännöllisten tai sääntelyvelvoitteiden noudattamiseksi). Voimme käyttää nimettömiksi
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muutettuja tietojasi tutkimus- ja muihin tarkoituksiin, kuten yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Sopimusten, viestien
ja liikekirjeiden sisältämiä henkilötietoja voivat koskea lakisääteiset säilytysvaatimukset, jotka voivat edellyttää
enintään 10 vuoden säilytystä. Kaikki muut henkilötiedot poistetaan periaatteessa liiketoimintasuhteen
päättymisen jälkeen ja tietohallintakäytäntömme (Records Management Policy) mukaisesti.
IV. Käsittelyn oikeusperuste
Meillä on oltava oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn. Useimmissa tapauksissa oikeusperuste on jokin
seuraavista:
(a)
Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai sinun
pyyntösi toteuttamiseksi ennen sopimuksen tekemistä (yleinen tietosuoja-asetus artikla
6(1)(a)).
(b)
Käsittely on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (yleinen
tietosuoja-asetus, artikla 6(1)(c)).
(c)
Käsittely on tarpeen oikeutettuihin etuihin liittyviä tarkoituksia varten, joita me toteutamme tai
kolmas osapuoli toteuttaa (esim. muut Monsanto Groupin yritykset), paitsi niiltä osin, kuin
sinun henkilötietojen suojaamista edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät
ne (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6(1)(c)). Tällaiset edut on tarkoitettu yllä olevassa
kohdassa II esitettyjen tarkoitusten ja muiden liiketoiminnallisten tarkoitusten
saavuttamiseksi, kuten yrityksen tilintarkastus, analyysi ja yhdistetty raportointi,
asiakassuhteen hallinta, kirjanpito, hankinta, fuusion valmisteleminen ja toteuttaminen,
yritysvaltaus, hankkeen siirto, omaisuuserien siirto tai minkä tahansa muun tyyppinen
yrityksen liiketoimi. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme
toteuttamiseksi, otamme käyttöön vankat suojatoimet sen varmistamiseksi, että yksityisyytesi
suojataan ja että sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi eivät syrjäytä oikeutettuja
etujamme. Lisätietoja tästä perustelusta ja vastaavasta etujen tasapainottamisesta voidaan
pyytää ottamalla meihin yhteyttä kohdassa VIII annettujen tietojen avulla.
(d)
Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta
varten (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6(1)(a), arkaluontoisiin tietoihin liittyen yleinen
tietosuoja-asetus, artikla 9(2)(a)). Jos olet antanut suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä kohdassa VIII annetuilla tiedoilla.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltävän,
suostumukseen perustuvan tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
V. Siirtäminen vastaanottajille
Monsanto Groupin sisällä: Emoyrityksemme, Yhdysvalloissa sijaitseva Monsanto Company, ja jokainen sen
tytäryhtiö (jokaiseen tytäryhtiöön, mukaan lukien yrityksemme, viitataan termillä “Monsanton tytäryhtiö” ks.
täältä) voi vastaanottaa henkilötietojasi siinä määrin, kun yllä esitettyjä tarkoituksia varten on tarpeen.
Tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa: Julkiset viranomaiset, alihankkijat, riippumattomat ulkoiset
neuvonantajat (kuten auditoijat tai lainopilliset neuvonantajat) ja muut kolmannet osapuolet voivat myös
vastaanottaa henkilötietojasi pyyntöjen ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.
Tiettyjen yrityskaupan tehneiden tai yrityskaupalla hankittujen yritysten kanssa: Jos Monsanto myydään tai
siirretään liikkeenluovutuksella kokonaan tai osittain tai jos Monsanto hankkii ja yhdistää toisen yrityksen
Monsanto Groupiin, henkilötietosi siirretään toiselle yritykselle ennen yrityskauppaa (esim. tarkastusvaiheen
aikana) tai yrityskaupan jälkeen, sovellettavan lainsäädännön oikeuksien mukaisesti, mukaan lukien
lainkäyttöalueet, joissa toinen yritys sijaitsee.
Tietojenkäsittelijöiden kanssa: Tietyt kolmannen osapuolen palveluntuottajat kuten IT-tuki, logistiikan ja
markkinoinnin palveluntuottajat, tytäryhtiöt tai ulkopuoliset yhtiöt, vastaanottavat henkilötietojasi kyseisten
tietojen käsittelemiseksi asianmukaisten ohjeiden mukaisesti (“käsittelijät”) siinä määrin, kuin on tarpeen
käsittelytarkoituksia varten, erityisesti IT- ja muun hallinnollisen tuen tarjoamiseksi, sovellettavien lakien
noudattamiseksi ja muita toimenpiteitä varten. Käsittelijöitä koskevat sopimukseen perustuvat velvoitteet ottaa
käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen
käsittelemiseksi vain ohjeistetuilla tavoilla. Kolmannen osapuolen palveluntuottajamme voivat toimia
itsenäisinä rekisterinpitäjinä, (samoin kuin niiden nimitetyt kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijät) yllä
kuvatun tarkoituksen saavuttamiseksi. Henkilötietojasi voidaan toimittaa kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat
Monsantolle tai Monsanto Groupille oleellisia palveluita sopimuspohjaisesti, näihin tarkoituksiin tai siltä osin
kuin sovellettavat lait, verotus- tai muut tarkoitukset sitä edellyttävät. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa
osana tulevaa ehdotettua yrityskauppaa tai yhteisyritysjärjestelyä tai -ehdotusta.
On odotettavissa, että yllä mainitut vastaanottajat, jotka vastaanottavat henkilötietojasi tai pääsevät niihin,
sijaitsevat Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolella.
• Niistä vastaanottajista, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella, osa on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltain
Privacy Shield -ohjelman puitteissa ja osa sijaitsee maissa, joissa tietosuojan riittävyyttä koskevat
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•

päätökset tehdään yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti. Nämä vastaanottajat sijaitsevat
Yhdysvalloissa (mikäli ne on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -ohjelman puitteissa) ja
riittävän tietosuojan tarjoavissa vastaanottajamaissa [täällä], ja joka tapauksessa tietojen siirron on
todettu tarjoavan riittävän tietosuojan tason Euroopan tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.
Muut vastaanottajat sijaitsevat maissa, joilla ei ole käytössä riittävää tietosuojan tasoa Euroopan
tietosuojalainsäädännön näkökulmasta (etenkin Yhdysvalloissa (mikäli niitä ei ole sertifioitu EU:n ja
Yhdysvaltain Privacy Shield -ohjelman puitteissa) linkki tähän). Toteutamme kaikki tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ETA:n ulkopuolelle menevät tietojen siirrot on suojattu
riittävästi sovellettavan tietosuojalain vaatimalla tavalla.
Liittyen siirtoihin, jotka tehdään maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, perustamme
siirron asianmukaisiin suojatoimiin, kuten sitoviin yrityssääntöihin (yleinen tietosuoja-asetus, artikla
46(2)(b)), 47), Euroopan komission tai valvontaviranomaisen käyttöön ottamiin tietosuojaa koskeviin
vakiolausekkeisiin (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 46(2)(c)) tai (d)), hyväksyttyihin
käytännesääntöihin ja vastaanottajan sitoviin ja täytäntöönpanokelpoisiin sitoumuksiin (yleinen
tietosuoja-asetus, artikla 46(2)(e)), tai hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin sekä vastaanottajan
sitoviin ja täytäntöönpanokelpoisiin sitoumuksiin (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 46(2)(f)). Voit
pyytää kopiota kyseisistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä alla kohdassa VIII
kuvatulla tavalla.

VI. Automaattinen päätöksenteko
Emme käytä automaattista päätöksentekoa, mukaan lukien profilointi, johon viitataan yleisen tietosuojaasetuksen artiklassa 22(1) ja (4). Mikäli käytämme sitä, annamme kyseisissä tapauksissa ainakin mielekästä
tietoa siihen sisältyvästä logiikasta, sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja ennustettavissa olevista
seurauksista rekisteröidylle.
VII. Oikeutesi
Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Jos olet antanut suostumuksesi tietyntyyppisiin käsittelytoimintoihin, voit
peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa, ja peruutus koskee tulevaa käyttöä. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltävän tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit
peruuttaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa VIII annetuilla tiedoilla.
Muita tietosuojaan liittyviä oikeuksia: Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti sinulla on oikeus: (i) pyytää
pääsyä henkilötietoihisi; (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista; (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista; (iv)
pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; (v) pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen; ja/tai (vi)
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Alta löytyy lisätietoja oikeuksistasi siltä osin, kun yleinen tietosuoja-asetus
on voimassa. Huomaa, että sovellettava (paikallinen) tietosuojalaki saattaa rajoittaa näitä oikeuksia.
•
Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi: Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti sinulla on oikeus
saada meiltä vahvistus siitä, onko sinua koskevia henkilötietoja käsitelty ja mikäli niitä on käsitelty,
pyytää pääsyä henkilötietoihin. Pääsytiedot sisältävät – muun muassa – käsittelyn tarkoitukset,
kyseisten henkilötietojen ryhmät ja vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötiedot on
luovutettu tai joille niitä luovutetaan. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton oikeus, ja muiden henkilöiden
edut voivat rajoittaa pääsyoikeuttasi.
Sinulla on myös oikeus saada ilmainen kopio käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Voimme laskuttaa
kohtuullisen maksun pyytämistäsi lisäkopioista hallinnollisten kustannusten perusteella.
•
Oikeus pyytää oikaisua: Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti sinulla on oikeus saada meiltä oikaisu
sinua koskeviin epätarkkoihin henkilötietoihin. Riippuen käsittelyn tarkoituksista sinulla on oikeus
siihen, että epätäydelliset henkilötietosi täydennetään, mukaan lukien täydentävän lausunnon antamisen
kautta.
•
Oikeus pyytää poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti
sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ja voimme olla velvollisia
poistamaan kyseiset henkilötiedot.
•
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti sinulla on oikeus
saada meidät rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä, ja voimme olla velvollisia rajoittamaan sitä. Tässä
tapauksessa kyseiset henkilötietosi merkitään, ja voimme käsitellä niitä vain tiettyihin tarkoituksiin.
•
Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen: Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti
sinulla on oikeus saada sinua koskevat, meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot
toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä, jossa käsittely suoritetaan automaattisesti ja perustuu
suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1)(a) tai artiklan 9(2)(a) mukaisesti tai
sopimukseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1)(b) mukaisesti.
•
Vastustamisoikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa, erityiseen tilanteeseesi
liittyvillä perusteilla, milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuojaasetuksen artiklaan 6(1)(f). Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi. Mikäli sinulla on oikeus
3

vastustaa tietojen käyttöä ja mikäli käytät tätä oikeutta, emme enää käsittele henkilötietojasi kyseisiin
tarkoituksiin. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla meihin yhteyttä kohdassa VIII annetuilla tiedoilla.
Käyttääksesi oikeuksiasi ota meihin yhteyttä alla kohdassa VIII mainitulla tavalla.
Sinulla on myös oikeus lähettää valitus asianmukaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle
tästä (paikka jossa asut tai työskentelet tai jossa on tapahtunut väitetty yleisen tietosuoja-asetuksen rikkominen).
VIII. Monsanton ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Monsanto Finland, Puutarhalliike Helle Oy, Rentaskuja 3 SF-21410 Vanhalinna
emea.datasubjectsrights@monsanto.com on rekisterinpitäjä, joka vastaa keräämistämme ja käsittelemistämme
henkilötiedoista.
EME-tietosuojavastaavaamme (Data Protection Officer) saa yhteyden osoitteessa:
dan.manolescu@monsanto.com
Sinulle jää yksi kopio tästä asiakirjasta.
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