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Kannawayn
yksityisyydensuojaperiaatteet
Sinun yksityisyytesi suoja on meille hyvin tärkeä. Haluamme, että kokemuksesi Internetissä muodostuu mahdollisimman miellyttäväksi ja palkitsevaksi, ja että voit käyttää Internetin valtavaa tietomäärää ja työkaluja
sekä niiden tuomia mahdollisuuksia täysin luottavaisesti.
Olemme luoneet nämä Kannawayn yksityisyydensuojaperiaatteet osoittaaksemme järkkymättömän
sitoutumisemme yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen. Nämä yksityisyydensuojaperiaatteet kuvaavat,
miten Kannaway kerää tietoja Internet-palvelujemme (“Palvelut”) eri loppukäyttäjistä, kuten niistä, jotka
käyttävät joitakin Palvelujamme, mutta joilla ei ole tiliä (“Vierailijat”), sekä niistä, jotka mahdollisesti ostavat
tuotteitamme ja /tai maksavat kuukausittaisen palvelumaksun Palvelujen tilaamisesta (“Jäsenet”). Nämä
periaatteet kuvaavat myös, mitä teemme keräämällämme tiedolla, sekä mitä vaihtoehtoja Vierailijoilla ja
Jäsenillä on tietojen keräämisen ja niiden käytön suhteen. Haluamme, että luet nämä yksityisyydensuojaperiaatteet huolellisesti.

Kannawayn keräämät henkilökohtaiset tiedot ja miten
niitä käytetään
Yleistä
Kannaway kerää eri tavoin tietoja Vierailijoista ja Jäsenistä, jotka käyttävät eri Palvelujamme sekä Palvelujemme kautta verkkosivustojamme. Käytämme kerättyjä tietoja ensisijaisesti tuottaaksemme henkilökohtaisesti mukautetun asiakaskokemuksen, kun käytät Tuotteitamme ja Palvelujamme, emmekä yleensä jaa
tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tästä voimme paljastaa henkilökohtaisia tietoja, jos olemme
etukäteen saaneet sinulta siihen luvan, tai joissakin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi
jos tietojen paljastaminen on lain vaatimaa, tai muissa erityistapauksissa, jotka on lueteltu tuonnempana.

Vieraile sivustoillamme anonyymisti
Voit vierailla sivustoillamme anonyymisti, vaikkakin joka kerran, kun tulet sivustolle, Internet-selaimesi
lähettää normaalisti palvelimellemme seuraavat tiedot: vierailun päivämäärän ja kellonajan, lähettäjän
IP-osoitteen, vaaditut resurssit, http-metodin sekä http-käyttäjäagentin otsikon. Palvelimemme tallentaa
nämä tiedot erillään muista tiedoista; emme pysty liittämään tätä dataa yksittäiseen henkilöön. Nämä
tiedot poistetaan heti kun ne on anonyymisti evaluoitu tilastolliseen käyttöön.

Rekisteröityminen
Jäseniä voidaan pyytää antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, laskutustiedot (esim. luottokortin numero), sekä heidän Palveluja käyttäessään käyttämänsä henkilökohtaisen
tietokoneen tyyppi, kun he rekisteröityvät käyttämään Tuotteitamme tai Palvelujamme. Jäseniltä rekisteröitymisen yhteydessä kerättäviä henkilökohtaisia tietoja käytetään kunkin Jäsenen tilin hallinnoimiseen
(esimerkiksi laskutustarkoituksiin). Tällaista tietoa ei jaeta kolmansille osapuolille ellei erikseen ole toisin
ilmoitettu, tai muutoin ilmenevissä erityistapauksissa.
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KANNAWAY käyttää siirrettyjä henkilökohtaisia tietoja (kuten nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta,
puhelinnumeroa, faksinumeroa, tilitietoja) ilman erillistä suostumusta sen mukaan, mitä sanotaan Saksan
Liittovaltion tietosuojalaissa, ja ainoastaan sopimuksen noudattamistarkoituksessa.
Kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa Kannaway ja yhteistyökumppanimme yhdessä tarjoamme Palvelujamme, me voimme kertoa partnerillemme tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten Palvelujen käyttäjäksi
rekisteröityneiden henkilöiden nimen, osoitteen ja käyttäjänimen yhteisen tarjouksen yhteydessä, vain ja
ainoastaan sitä varten, että sekä partnerimme että me voimme tarkastella tarjouksemme tuloksia.
Tällaisessa tilanteessa partnerillamme ei ole oikeutta käyttää saamiaan henkilötietoja mihinkään muuhun
tarkoitukseen. Voimme myös luoda Jäsenien rekisteröitymisensä yhteydessä antamista henkilökohtaisista
tiedoista anonyymejä lisäprofiileja (kuten esimerkiksi Jäsenien kokonaismäärän, mutta ei heidän nimiään).
Kuten alempana tarkemmin määritellään, voimme käyttää tällaista anonyymiä lisätietoa myymällä mainoksia, jotka näkyvät Palveluissamme.

Kannawayn partnerit ja sponsorit
Vierailijoille ja Jäsenille voidaan tarjota joitakin tytäryhtiön, itsenäisen sopimusmyyjän tai muun kumppanin tuotteita ja palveluja. Voidakseen toimittaa Vierailijoille ja jäsenille tällaisia tuotteita ja palveluja
yhteistyökumppanin täytyy mahdollisesti kerätä ja tallentaa henkilökohtaisia tietoja. Näissä tapauksissa
saat erillisen ilmoituksen ennen kuin mitään tällaista tietoa on kerätty tai siirretty, ja voit halutessasi päättää
olla käyttämättä tiettyä palvelua tai ominaisuutta.
Edellisen lisäksi yhteistyökumppaneillamme voi olla tytäryhtiön, itsenäisen sopimusmyyjän tai muun
kumppanin yhdessä sponsoroimia mainoksia tai yhteisiä verkkosivustoja. Kannaway voi jakaa tällaisille
partnereille anonyymejä lisäprofiilitietoja (poikkeuksena yllä mainitut tilanteet), mutta ei henkilökohtaisia
tietoja, voidaksemme hallinnoida tarjottuja yhteisiä tuotteita tai palveluja.

Verkkomainonta
Kannaway voi julkistaa verkkomainoksia. Tällaisissa tapauksissa jaamme mainostajillemme rekisteröitymisprosessissa, samoin kuin verkkokyselyissä ja tarjouksissa annettuja anonyymejä lisäprofiilitietoja
Vierailijoistamme ja Jäsenistämme.
Edellisen lisäksi käytämme joissakin tapauksissa tällaisia anonyymejä lisäprofiilitietoja lähettäessämme yksilöityjä mainoksia tai tietoja yhteisistä tapahtumista. Esimerkiksi, jos mainostaja tai yhteisen tapahtuman
järjestävä taho kertoo meille, millaista yleisöä he tavoittelevat, ja tekevät meille tietylle yleisölle suunnatun
mainoksen. Perustuen keräämäämme anonyymiin lisäprofiilitietoon voimme sitten julkaista mainoksen tai
lähettää sen kohdeyleisölle. Kannaway ei jaa hekilökohtaisia tietoja.

Vastaukset sähköpostikyselyihin
Kun Vierailijat tai Jäsenet lähettävät Kannawaylle sähköpostilla kysymyksiään, palautusosoitetta käytetään
vastaamaan saamaamme kysymykseen. Kannaway ei käytä palautusosoitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä anna sähköpostiosoitteita kolmansille osapuolille.
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Vapaaehtoiset asiakaskyselyt
Voimme ajoittain suorittaa sekä yritys- että henkilöasiakkaille asiakaskyselyjä. Rohkaisemmekin
asiakkaitamme osallistumaan tällaisiin kyselyihin, koska saamme niistä arvokasta tietoa, joka auttaa
meitä kehittämään tarjoamiamme tuotetyyppejä ja palveluja, sekä sitä, miten toimitamme niitä sinulle.
Henkilökohtaiset tietosi ja vastauksesi pysyvät täysin luottamuksellisina siinäkin tapauksessa, että kyselyn
suorittaa joku kolmas taho. Asiakaskyselyihin osallistuminen on aina vapaaehtoista.
Voimme käyttää asiakaskyselyihimme vastanneiden henkilöiden antamia tietoja (kuten sukupuoli, ikä,
asuinpaikka, harrastukset, koulutus, työtilanne, ammattiala tai muu demografinen tieto) ja yhdistää (tai
liittää) niitä mahdollisten toisten asiakkaidemme antamiin vastauksiin luodaksemme laajempia yleisiä vastauksia asiakastutkimuksemme kysymyksiin. Käytämme sitten tällaista lisätietoa kehittääksemme sinulle
tarjoamiemme palvelujen laatua sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi. Tällaista anonyymiä
lisätietoa voidaan jakaa kolmansille osapuolille.

Erityistapaukset
Kannawayn periaate on olla jakamatta Vieraiijoidemme ja Jäseniemme henkilökohtaisia tietoja sellaisilla
tavoilla, jotka poikkeavat yllä luetelluista, ilman että tarjoamme sinulle ensin mahdollisuutta kieltää tai
muuten estää sellainen tietojesi käyttö.
Voimme kuitenkin paljastaa henkilökohtaisia tietoja Vierailijoistamme ja Jäsenistämme, tai tietoja Palveluidemme tai Palvelujen kautta käytettävien verkkosivustomme käytöstä mistä tahansa meidän yksinoikeudella arvioimastamme syystä, jos katsomme sen aiheelliseksi, sellaisille tahoille kuin esimerkiksi luottoyhtiöille, perintätoimistoille, yritysrekistereille, lainvalvojille, tai lain (kuten vaikkapa Electronic Communications
Privacy Act tai Child Online Privacy Act), sääntöjen tai hallituksen tai tuomioistuimen määräysten noudattamiseksi sellaisia tietoja vaadittaessa; samoin ilmoitamme tiedot, joita tarvitaan tunnistamaan sellaiset
henkilöt, jotka mahdollisesti rikkovat Käyttöehtojamme tai Palveluehtojamme tai muita sopimuksiamme
vastaan, saamaan heihin yhteys ja saattamaan heidät edesvastuuseen; operoidaksemme Palvelujamme
kunnolla; tai suojellaksemme Kannawayta ja Jäseniämme.

“Evästeet” ja miten Kannaway niitä käyttää
Eväste on pieni datatiedosto, joka siirtyy tietokoneesi kovalevylle vieraillessasi tietyillä verkkosivustoilla.
Kannaway voi käyttää evästeitä keräämään, tallentamaan ja joskus seuraamaan informaatiota tilastointia
varten parantaaksemme tuottamiamme tuotteita ja palveluja ja hallinnoidaksemme telekommunikaatioverkostoamme.
Jos olet Vierailija tai Jäsen, voimme käyttää evästeitä tallentaaksemme asetuksesi ja tarjotaksemme sinulle
yksilöllisiä ja muokattavia palveluja. Nämä evästeet eivät mahdollista kolmansien osapuolien pääsyä mihinkään asiakastietoihisi. Lisäksi, olethan tietoinen, että kun vierailet muilla verkkosivustoilla, missä sinun
täytyy kirjautua sisään tai mitkä ovat muokattavissasi, sinun ehkä vaaditaan hyväksyvän evästeet. Voit
poistaa evästeet selaimesi asetuksista.
Mainostajilla ja yhteistyökumppaneillamme saattaa myös olla omia evästeitään. Me emme kontrolloi
tällaisten evästeiden käyttöä ja ilmoitamme täten varta vasten, että emme ole vastuussa niiden keräämästä
informaatiosta.
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Analyyttinen informaatio
Analyyttinen informaatio on oleellinen osa päätöksentekoa. Sen kautta kaikki valmiina saatavilla oleva tieto
on organisaation käytettävissä tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Raakadataa muokataan analyysin kautta siten,
että se on organisaatiolle hyödyksi tietyillä täsmällisillä tavoilla. Analyyttistä informaatiota voidaan käyttää
ensiaskeleena, yhtenä monista analysointityökaluista, joita organisaatio käyttää päätöksenteossaan. Eräitä
analysointityökaluja, jotka käyttävät analyyttistä informaatiota, ovat:
Klusterianalyysi: Tämän tyyppistä analyysiä käytetään tyypillisesti markkinoinnissa. Siinä kootaan esimerkiksi asiakasinformaatiota ja analysoidaan sitä niin, että voidaan jakaa asiakastyypit ryhmiin, ryhmitellä
samankaltaiset yhteen ja pitää heidät mahdollisimman lähekkäin. Ja toisaalta, pitää keskenään erilaiset
mahdollisimman kaukana toisistaan.
Ostoskorianalyysi: Tämä analyysi kerää informaatiota verkkosivustoilta ja niiden kassatoiminnoista ja
muokkaa sitä siten, että saadaan tietoa asiakkaiden ostotrendeistä ja kulutuskäyttäytymisestä, jotta voidaan yrittää ennustaa, mitä tulevaisuudessa olisi odotettavissa. Tämä on hyödyllistä, koska tietoa voidaan
käyttää arvioitaessa, kuinka suuren tuotevaraston organisaatio mahdollisesti tarvitsee tai ei tarvitse.
Yksilöiminen: Voi olla samantapaista kuin ostoskorianalyysi, mutta tätä käytetään pääasiassa verkossa.
Tällä analyysityypillä saadaan tietoa asiakkaan verkkokäyttäytymisestä, siitä mistä hän pitää, ja tiedon
perusteella voidaan lähettää asiakkaalle tarjouksia samankaltaisista tuotteista, jotta voidaan mahdollisesti
myydä lisää yhtiön tai organisaation tuotteita. Tämä on hyödyllistä, koska jos yhtiö tai organisaatio pystyy
myymään uusia samankaltaisia tai lisää samanlaisia tuotteita, se itsestään selvästi tuo lisää myyntivoittoa.

Kannawayn sitoutuminen lasten yksityisyyden suojaan
Lasten yksityisyyden suojeleminen on meille erityisen tärkeää. Meidän toimintaperiaatteisiimme kuuluu,
että noudatamme lakia lasten yksityisyyden suojasta (Children’s Online Privacy Protection Act) vuodelta
1998, ja kaikkia muitakin asiaa koskevia lakeja. Sen vuoksi sallimme verkkosivustomme käytön vain yli
18-vuotiaille.

Verkko-ostokset
Joillakin verkkosivustoilla voit ostaa tuotteita ja palveluja, tai rekisteröityä tilaamaan materiaaleja, kuten
esimerkiksi uutiskirjeen, tuoteluettelon tai uusia päivityksiä tuotteisiin tai palveluihin. Useissa tapauksissa
sinua saatetaan pyytää antamaan yhteystietosi, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja luotto- tai maksukortin tiedot.
Jos olet tekemässä tilausta jollekulle toiselle, vaikkapa tilaat verkkolahjakortin, joka lähetetään suoraan
lahjan saajalle, sinua mahdollisesti pyydetään täyttämään vastaanottajan tiedot, kuten hänen nimensä,
osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Kannaway ei kontrolloi sitä, miten kolmannet osapuolet käyttävät
tällaisten tilausten yhteydessä antamaasi henkilökohtaista tietoa. Olethan varovainen, jos teet tällaisen
tilauksen.
Kun tilaat palveluja tai tuotteita suoraan Kannawaylta, käytämme antamaasi henkilökohtaista tietoa vain
kyseisen tilauksen prosessoimiseen. Emme jaa tällaista informaatiota ulkopuolisille toimijoille kuin vain
siinä tapauksessa ja laajuudessa kuin on tarpeen tilauksen toimittamiseksi.
SINUN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN KAHDEKSANTOISTAVUOTIAS (18 v) KÄYTTÄÄKSESI TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.
JOS OLET ALLE 18-VUOTIAS, SINULLA EI OLE LUPA VIERAILLA TÄLLÄ SIVUSTOLLA MISTÄÄN SYYSTÄ. TÄMÄN
VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN IKÄRAJAN VUOKSI MIKÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SAAMA TIETO EI TÄYTÄ LAKIA
LASTEN YKSITYISYYDEN SUOJASTA VERKOSSA (THE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY ACT, COPA) EIKÄ SITÄ
SELLAISENA MONITOROIDA.
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Julkiset foorumit
Muistathan, että kaikki tiedot, jotka mahdollisesti annat mihinkään jäsenluetteloon tai muihin
verkkosivustomme tai Internetin julkisille foorumeille, tulevat yleiseen tietoon. Sinun tulisi olla erittäin
varovainen päättäessäsi antaa henkilökohtaisia tietoja tällaisilla julkisilla foorumeilla.

Kannawayn sitoutuminen dataturvallisuuteen
Käyttämillämme ja sponsoroimillamme palveluilla ja verkkosivustoilla on käytössä turvallisuustoimenpiteet, joilla suojellaan hallussamme olevia tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja väärentämiseltä. Vaikka
teemme kaikkemme varmistaaksemme sivustojemme ja järjestelmiemme turvallisuuden ja luotettavuuden,
emme voi taata, että tietoturvatoimenpiteemme estävät kolmansien osapuolien, “hakkereiden”, laittomat
keinot ja tiedon saannin.

Tietoturvallisuus ja henkilökohtaisten tietojesi poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää yksityiskohtaiset tiedot hallussamme olevista henkilökohtaisista tiedoistasi.
Liikkeenharjoittajilla on milloin tahansa oikeus vaatia informaatiota tiedoistaan ilman lisämaksua, samoin
kuin tiedot omien tietojensa muokkauksista, estoista tai poistoista (maksutta), paitsi jos se vaarantaa
Kannawayn kanssa tehdyn sopimuksen. Jos Liikkeenharjoittaja haluaa enemmän tietoa henkilökohtaisten
tietojensa säilyttämisestä, tai niiden poistamisesta, estämisestä tai muokkaamisesta, hän voi saada apua ja
tukea tässä osiossa ilmoitetusta sähköposti- tai postiosoitteesta.
Henkilökohtaisia tietoja kerätään vain, jos Liikkeenharjoittaja vapaaehtoisesti ne antaa rekisteröitymisensä
tai tilauksensa yhteydessä. Kannaway käyttää annettuja henkilökohtaisia tietoja (esim. titteliä, nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, faksinumeroa, maksutietoja) ainoastaan sopimuksen ehdot
täyttääkseen. Jos haluat kopion järjestelmässämme olevista, itseäsi koskevista tiedoista, ole hyvä ja lähetä
sähköposti osoitteeseen: compliance@kannaway.com tai kirjoita yhtiömme osoitteeseen: Kannaway sp. z
o. o., Bukowa 2, 05-850 Szeligi, Poland. Jos olet sitä mieltä, että jokin osa tiedoistasi on väärin tai epätarkka,
ole hyvä ja lähetä meille kirje tai sähköposti mitä pikimmin. Korjaamme kaikki tiedoissa esiintyvät virheet
välittömästi. Voit pyytää meitä milloin tahansa poistamaan hallussamme olevat sinua koskevat tiedot lähettämällä meille sähköpostia tai kirjeen, tai soittamalla Asiakastukeen numeroon +48 22 299 82 00.

Henkilökohtaisten tietojen muutokset
Kannawayn Jäsenillä on velvollisuus tiedottaa Kannawaylle kaikki henkilökohtaisissa tiedoissaan tapahtuvat muutokset, erityisesti osoitteenmuutos, sukunimen muutos ja muutokset sähköpostiosoitteessa.
Kannaway ei ole vastuussa virheellisten tietojen antamisesta johtuvista seurauksista.

Mihin voit osoittaa kysymykset koskien yksityisyydensuojakäy
täntöjämme
Jos sinulla on kysyttävää näitä yksityisyydensuojaperiaatteita koskien, tai koskien tässä esitettyjä käytänteitä, voit olla meihin yhteydessä tällä verkkosivustolla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.
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Näiden periaatteiden muutokset
Kannaway varaa oikeuden tarkistaa, muokata tai korjata näitä periaatteita, Käyttöehtojen sopimusta, Toimintaperiaatteiden ja Menettelytapojen sopimusta sekä kaikkia muita periaatteitamme ja sopimuksiamme
milloin ja miten tahansa, päivittämällä tämä kirjoitus.

Vastuuvapauslauseke käännösten osalta
Näiden yksityisyydensuojaperiaatteiden kääntäminen muille kielille on tapahtunut ulkopuolisten
kääntäjien toimesta. Kannaway on tehnyt voitavansa saadakseen täsmälliset käännökset, mutta mikään
käännös ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä niiden ole tarkoitus korvata virallista englanninkielistä versiota.
Mitkään kääntämisestä johtuvat epätäsmällisyydet tai eroavaisuudet eivät ole sitovia eikä niillä ole laillista
pätevyyttä säädellä tai määrätä mitään. Jos käännöksessä esitetyn informaation tai sen täsmällisyyden
suhteen herää kysymyksiä, ole ystävällinen ja tarkista asia englanninkielisestä, virallisesta versiosta.

Tietojen siirto
Emme myy tai jaa mitään henkilökohtaisia tietojasi muutoin kuin mitä on esitetty näissä Kannawayn yksityisyydensuojaperiaatteissa. Jotkut tuotteet ja palvelut, joita Vierailijoille tai Jäsenille tarjotaan, voivat tulla
tytäryhtiöltä, itsenäiseltä sopimusmyyjältä tai muulta kumppanilta. Jotta tytäryhtiö tai vastaava voi toimittaa tällaisia tuotteita ja palveluita Vierailijoille ja Jäsenille, sen voi tarvita kerätä ja hallinnoida henkilökohtaisia tietoja. Niissä tapauksissa saat ilmoituksen ennen kuin tällaista tietoja kerätään tai siirretään. Ilman et
voi käyttää kyseistä palvelua tai ominaisuutta.
Edellisen lisäksi partnereillamme voi olla yhteisiä tytäryhtiön, itsenäisen sopimusmyyjän tai muun kumppanin mainoksia tai verkkosivustoja. Kannaway voi jakaa näille partnereille anonyymejä ja lisäprofiilitietoja
(muitakin kuin ylempänä on kuvattu), mutta ei henkilökohtaisia tunnistetietoja, jotta voidaan hallinnoida
tarjottuja yhteistyötuotteita tai -palveluja. Emme salli palvelujemme tuottajien käyttää tai jakaa eteenpäin
tällaisia tietoja, paitsi kun se on välttämätöntä palvelujen tuottamiseksi meidän puolestamme, tai lain
vaatimusten noudattamiseksi.
Jos olet Kannawayn tilinhaltija, jaamme henkilökohtaiset tietosi, samoin kuin muidenkin Kannawayn
tilinomistajien tiedot, myös tilien myyntiorganisaation kanssa (mukaan lukien ylä- ja alalinjan Liikkeenharjoittajat) myyntitapahtumien hallinnoimiseksi, Kannawayn tuotteiden jakelun ja aktiviteettiraporttien
tuottamisen mahdollistamiseksi.
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