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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 
 
Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan mihin tahansa Internetiin yhdistetyn 
äänilaitteen kautta tarjottavaan äänisisältöön (”Palvelu”), jota ylläpitää ja jonka 
tarjoaa Japanissa perustettu Panasonic-yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee 
osoitteessa 1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japani 
(jäljempänä ”Panasonic”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”).  
 
Panasonic-yhtiötä edustaa kaikissa tietosuojaa koskevissa asioissa Euroopan 
talousalueella (Euroopan unioni, Islanti, Liechtenstein ja Norja) ja Sveitsissä sen 
saksalainen yksikkö Panasonic Business Support Europe GmbH, jonka rekisteröity 
toimipaikka sijaitsee osoitteessa The Data Protection Officer Hagenauerstrasse 43 
D-65203 Wiesbaden, Saksa tai sähköpostitse: Data_Protection@eu.panasonic.com.  
 
Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on kertoa sinulle, miten ja miksi keräämme 
tietojasi (joihin viitataan tässä Tietosuojakäytännössä termillä ”Henkilötiedot”, kuten 
jäljempänä osiossa 1 on määritelty) käyttäessäsi Palvelua. Tietosuojakäytännössä 
kerrotaan myös, mitkä ovat oikeutesi ja meidän velvollisuutemme Henkilötietojesi 
käsittelyyn liittyen ja kaikkien sovellettavissa olevien tietosuojalakien mukaisesti 
(”Sovellettava Tietosuojalainsäädäntö”) mukaan lukien Euroopan 
tietosuojalainsäädäntö ja 25. toukokuuta 2018 alkaen yleinen tietosuoja-asetus 
(”Tietosuoja-asetus”) sekä ja liittovaltion tietosuojalaki (Federal Act on Data Protection, 
19. kesäkuuta 1992, ”FADP”).  
 
Lue tämä Tietosuojakäytäntö huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 
 
Tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta tietoihin, jotka on voitu kerätä Palvelun kautta 
saatavilla olevien kolmansien osapuolten sovelluksilla tai niiden kautta. Siinä määrin 
kuin muut kotitaloutesi jäsenet tai vieraat saattavat käyttää tätä Palvelua, pyydämme 
sinua antamaan näille muille käyttäjille luettavaksi tämän Tietosuojakäytännön.  

 
Tämän Tietosuojakäytännön sisältö:  

1. Mitä ovat Henkilötiedot? 
2. Mitä Henkilötietojasi Panasonic kerää? 
3. Mitkä ovat oikeudelliset perusteet Henkilötietojen käsittelylle? 
4. Miksi käytämme Henkilötietojasi? 
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5. Kenelle ja minne luovutamme Henkilötietojasi? 
6. Missä säilytämme Henkilötietojasi? 
7. Miten suojaamme Henkilötietosi? 
8. Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 
9. Kuinka pitkään säilytämme Henkilötietojasi? 
10. Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön 
 
1. Mitä ovat Henkilötiedot? 

Tässä Tietosuojakäytännössä ”Henkilötiedot” koostuvat kaikista tiedoista, jotka 
liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (kuten sinuun) tai 
Sveitsissä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan oikeushenkilöön. Esimerkkejä 
tästä ovat ostamasi tietyn Panasonic-tuotteen/-laitteen tunnistenumero, mukaan 
lukien yksilöllinen UUID-tunniste ja verkkotunniste, kuten IP-osoitteesi. Tietoja,  
joista sinua ei voi tunnistaa suoraan mutta jotka me yhdistämme sinuun, pidetään 
myös Henkilötietoina.  
 

2. Mitä Henkilötietojasi Panasonic kerää?  
Keräämme automaattisesti laitteesi langattoman verkkoliittymän IP-osoitteen,  
tiedot laitteen kokoonpanosta ja/tai yksilöllisen UUID-tunnuksesi yhdistäessäsi 
äänilaitteesi Internetiin. Keräämme automaattisesti samalla ostamasi 
Panasonic-tuotteen/-laitteen tunnusnumeron. 

 
3. Mitkä ovat oikeudelliset perusteet Henkilötietojen keräämiselle? 

Emme saa käsitellä Henkilötietoja, jos meillä ei ole siihen päteviä oikeudellisia 
perusteita. Tästä syystä käsittelemme Henkilötietojasi ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa: 
I. käsittely on välttämätöntä suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme sinua 
kohtaan tai tehdäksemme pyynnöstäsi sopimusta edeltävät toimenpiteet  
II. käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme tai 
sääntelyvelvoitteidemme suorittamiseksi tai  
III.  käsittely on välttämätöntä oikeutetun etumme perusteella, paitsi milloin 
yksityiset etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät nämä edut (tai Sveitsiä 
koskien myös yleinen etu). Tällaisia oikeutettuja etuja ovat seuraavat: 

(i) tietojärjestelmiemme, arkkitehtuuriemme ja verkostojemme 
suojaaminen  

(ii) Panasonicin oikeuksien tai omaisuuden suojaaminen mukaan luettuna 
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Palvelun käyttöä koskevien ehtojen tai sopimusten noudattaminen ja 
(iii) yritysvastuuta ja sosiaalista vastuuta koskevien tavoitteidemme 

täyttäminen. 
4. Miksi käytämme Henkilötietojasi? 

Käytämme Henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: tarjotaksemme Palvelun,  
suojellaksemme asiakkaitamme (esimerkiksi estääksemme roskapostin 
lähettämisen tai Palvelumme käyttäjien huijaamisen), käyttääksemme ja 
ylläpitääksemme Palvelumme eheyttä ja turvallisuutta (esimerkiksi estääksemme 
tai pysäyttääksemme järjestelmiimme tai verkkoihimme tehdyt hyökkäykset) tai 
suojellaksemme Panasonicin oikeuksia tai omaisuutta, mukaan luettuna 
Palveluamme koskevien ehtojen tai sopimusten noudattaminen (jäljempänä 
yhteisesti ”Tavoitteet”). 

 
5. Kenelle ja minne luovutamme Henkilötietojasi?  

Luovutamme Henkilötietosi osiossa 5 luetelluille tahoille, ja Sveitsissä niille tahoille, 
joiden on ehdottomasti ne tiedettävä Tavoitteita varten. Edellytämme, että nämä 
kolmannet osapuolet tekevät toimenpiteitä säilyttääkseen luottamuksellisina kaikki 
Henkilötiedot, joita he saavat käyttöönsä suorittaessaan toimintojaan, eivätkä he 
saa käyttää kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin. Saatamme luovuttaa tietojasi 
seuraaville osapuolille:  
I. Panasonicin Tytäryhtiöt 

Saatamme joutua siirtämään Henkilötietojasi muille Panasonicin Tytäryhtiöille,  
jotta voimme tarjota sinulle tarvitsemasi Palvelun tai siihen liittyviä 
palveluja/apua. Kaikkien Panasonicin Tytäryhtiöiden on noudatettava tässä 
Tietosuojakäytännössä määritettyjä yksityisyydensuojaa koskevia käytäntöjä. 
Tässä Tietosuojakäytännössä ”Tytäryhtiöillä” tarkoitetaan mitä tahansa yhtiötä,  
joka suoraan tai välillisesti hallinnoi Panasonic-yhtiötä tai jota Panasonic-yhtiö 
hallinnoi tai jota yhteisesti hallinnoidaan Panasonic-yhtiön kanssa.  
 

II. Muut osapuolet yhtiömme liiketoiminnan yhteydessä 
Saatamme luovuttaa Henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle (tai muulle 
Panasonicin Tytäryhtiölle) osana uudelleenorganisointia, sulautumista, siirtoa,  
myyntiä, yhteisyritystä, luovutusta tai muuta järjestelyä kokonaisuudessaan tai 
osittain mukaan lukien rajoituksetta konkurssi tai vastaava menettely. 
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6. Missä säilytämme Henkilötietojasi? 
Sinulta kerätyt Henkilötiedot voidaan tallentaa tai niitä voidaan käsitellä alueellasi 
tai siirtää, tallentaa tai muulla tavalla käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) tai 
Sveitsin ulkopuolella, mukaan lukien muun muassa Hongkong ja Japani tai mikä 
tahansa muu maa, joka ei tarjoa riittävää tietosuojaa siten kuin Euroopan komissio 
tai, tapauksesta riippuen, Sveitsin Liittovaltion Tietosuoja- ja Informaatiokomissaari 
on tarvittaessa hyväksynyt, ja jossa Panasonicilla tai sen Tytäryhtiöillä, 
konserniyhtiöillä tai palveluntarjoajilla on toimipaikka.  
 
Kun siirrämme henkilötietojasi ETA:n tai Sveitsin ulkopuolelle, varmistamme, että 
asianmukaiset suojatoimet ovat käytössä, jotta voimme varmistaa, että kolmannen 
osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat riittävää suojaa Henkilötiedoillesi. Tässä 
tapauksessa olemme ottaneet käyttöön asianmukaisen siirtoasiakirjan, johon on 
sisällytetty Euroopan komission tai , tapauksesta riippuen, Sveitsin Liittovaltion 
Tietosuoja- ja Informaatiokomissaarin hyväksymät mallisopimuslausekkeet. Saat 
lisätietoja ja kopion asiaankuuluvista suojatoimista lähettämällä pyynnön alla 
olevassa osiossa 8 annettuihin osoitteisiin. 

 
7. Miten suojaamme Henkilötietosi? 

Panasonicin käytössä on fyysisiä, teknisiä ja menettelyllisiä suojatoimia, jotta 
voimme turvata Palvelun yhteydessä keräämämme Henkilötiedot. Rajoitamme 
kyseisten tietojen käyttöoikeuden vain niille henkilöille, joiden on tiedettävä kyseiset 
tiedot tarjotakseen sinulle tuotteita tai palveluita sekä henkilöille, joille olet antanut 
luvan käyttää kyseisiä tietoja. Huomaa kuitenkin, että vaikka toteutamme 
asianmukaisia toimenpiteitä Henkilötietojesi suojaamiseksi, ei mikään verkkosivu,  
tuote, laite, verkkosovellus, tiedonsiirto, tietokonejärjestelmä tai langaton yhteys ole 
täysin turvallinen, emmekä tästä syystä voi taata Henkilötietojesi turvallisuutta. 

 
8. Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 
A.  Mitkä ovat oikeutesi? 

Panasonic kerää, säilyttää ja käsittelee Henkilötietojasi oikeuksiesi mukaisesti 
Sovellettavan Tietosuojalainsäädännön puitteissa.  
 
Sovellettavan Tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi ovat muun muassa 
oikeus kopioon Henkilötiedoistasi, oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista 
tai päivittämistä, oikeus pyytää Henkilötietojen poistoa ja oikeus vastustaa 



 [Kirjepaperi   
 

 

 

Henkilötietojesi käsittelyä Sovellettavassa Tietosuojalainsäädännössä määritetyin 
edellytyksin.  
 
Sinulla on lisäksi tietyissä tapauksissa oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus pyytää meille toimittamiesi Henkilötietojesi 
palauttamista jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa 
muodossa ja pyytää tällaisten tietojen lähettämistä kolmannelle osapuolelle, jos se on 
teknisesti mahdollista, meidän estämättämme ja noudattaen omia 
salassapitovelvollisuuksiasi. 

 
B. Oikeuksiesi käyttäminen 

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä kirjallisesti 
seuraavaan osoitteeseen: http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 
Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden 
kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta, jollei Sovellettavissa 
Tietosuojalainsäädännössä edellytetä pidempää aikaa. 
 
Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme Henkilötietojasi, voit edellä 
mainittujen oikeuksiesi lisäksi tehdä valituksen toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle, jos sijaitset ETA:ssa ja Sveitsin Liittovaltion Tietosuoja- ja 
Informaatiokomissaarille, jos sijaitset Sveitsissä. 

 
9. Kuinka pitkään säilytämme Henkilötietojasi? 

Säilytämme Henkilötietojasi kolmen (3) kuukauden ajan lopetettuasi Palvelun 
käytön. 
 
10. Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön 

Voimme ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Näiden sivujen lopussa 
mainittu viimeisimmän päivityksen päivämäärä kertoo, milloin käytäntöä on 
viimeksi päivitetty. Muutokset tulevat voimaan 7 päivää sen jälkeen, kun 
sisällöllinen muutos on tehty laitteen äänilaitteen Tietosuojakäytäntöön tukisivulla  
http://www.technics.com/support/ ja kun Tietosuojakäytäntöön tehdystä 
sisällöllisestä muutoksesta on lähetetty ilmoitukset kaikille laitteen äänilaitteen 
käyttäjille sähköpostitse tai muulla tavalla, jota Panasonic käyttää ilmoittaakseen 
Palvelua koskevista muutoksista käyttäjilleen ennen muutosten astumista voimaan. 
Pyydämme lupaasi kyseisiin muutoksiin, jos sovellettava lainsäädäntö niin 
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edellyttää. 
 
Päivitetty viimeksi: 1. joulukuuta 2022 


