PRIVACY NOTICE
TIETOSUOJALAUSEKE
Tiedon kerääjä
L’Oréal Finland Oy, Y-tunnus 0346279-6, Keilaranta 13A, 02150 Espoo, Finland
Henkilötietojen keruun ja käsittelyn tarkoitus sekä oikeudelliset perusteet
1. Uutiskirje
Tarkoitus. Kun rekisteröidyt uutiskirjeemme tilaajaksi, käytämme antamiasi tietoja (nimi,
sähköpostiosoite ja maa) lähettääksemme sinulle tietoa ja inspiraatiota esim. Vichyn tuotteista ja
uutuuksista. Jos olet luonut Vichy-profiilin, mukautamme viestejämme antamiesi tietojen perusteella
(esim. syntymäpäivä, ihonhoidon tarpeet, ikä). Samalla tavoin toimimme, jos olet tehnyt ihoanalyysin ja
tallentanut sen profiiliisi. My Vichy -profiilin historiatietoihin lisätään mahdolliset tuotenäytteiden
tilaukset. Niiden avulla voidaan kohdentaa viestintää, ehdottaa muita tuotenäytteitä ja ilmoittaa
kampanjatarjouksista.
Oikeudellinen peruste. Käytämme tietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin antamasi suostumuksen
nojalla. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.
2. Ihoanalyysi ja/tai meikkianalyysi
Tarkoitus. Tekemällä ihoanalyysin ja/tai meikkianalyysin voit saada neuvontaa ihonhoitoon sekä
tuotesuosituksia. Jos tallennat ihoanalyysisi My Vichy -profiiliisi ja olet tilannut uutiskirjeemme,
käytämme tietojasi kohdistamaan viestejämme paremmin omiin tarpeisiisi. Ihoanalyysitietojesi
perusteella voimme ehdottaa sinulle sopivia tuotteita kotisivumme Le Vichy Mag -artikkeleista.
Ihoanalyysitietojasi käytetään myös tilastointiin, jonka perusteella laaditaan uusia Le Vichy Mag artikkeleita.
Oikeudellinen peruste. Käytämme tietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin sopimusvelvoitteidemme
täyttämiseksi (analyysi- ja neuvontapalvelu). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.
3. Tuotearviot
Tarkoitus. Luomalla profiilin voit kirjoittaa kotisivullemme omia arvioita tuotteistamme. Jos kirjoitat
tuotearvion, käyttäjänimesi/etunimesi ja mahdollinen profiilikuvasi näkyy kaikille sivulla kävijöille
riippumatta siitä, ovatko he rekisteröityneitä käyttäjiä vai eivät. Käytämme sähköpostiosoitettasi
viestiäksemme kanssasi profiilin ylläpidosta tai kirjoittamiisi arvioihin liittyvistä kysymyksistä.
Oikeudellinen peruste. Käytämme henkilötietojasi yllämainittuihin tarkoituksiin sopimusvelvoitteemme
(forum-palvelun tarjoamisen) täyttämiseksi.
Tarkoitus. Mahdollisia muita profiilin luomisen yhteydessä jakamiasi tietoja (esim. syntymäpäivä,
ihonhoitotarpeet, ikä) käytetään analyysien tekoon ja tilastojen laadintaan ja niitä voidaan jakaa
digitaalisille viestintätoimistoille, jotka työskentelevät meille. Jos olet tilannut uutiskirjeemme,
käytämme tietojasi kohdistamaan viestintäämme paremmin omiin tarpeidesi mukaisesti.
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Oikeudellinen peruste. Oikeutettu etumme, jotta voisit ymmärtää paremmin tarpeitasi ja odotuksiasi ja
näin parantaa palvelujamme, tuotteitamme ja brändejämme.
4. Kilpailut sosiaalisessa mediassa
Tarkoitus. Käytämme tietojasi (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) rekisteröidäksemme
osallistumisesi kilpailuun ja ottaaksesi sinuun yhteyden voittaessasi, tai jos meidän on otettava yhteyttä
sinuun osallistumiseesi liittyen.
Oikeudellinen peruste. Käytämme henkilötietojasi yllämainittuihin tarkoituksiin sopimusvelvoitteemme
(kilpailuun osallistumisen) täyttämiseksi.
5. Tuotenäytteet
Tarkoitus. Ottaaksesi vastaan tuotenäytteitä sinun on luotava My Vichy -profiili. Käytämme tietojasi
(nimi ja osoite) lähettääksemme sinulle pyytämiäsi tuotenäytteitä. Jos haluat vastaanottaa
uutiskirjeemme, käytämme myös tuotenäytehistoriaasi. Siten voimme ehdottaa muita tuotenäytteitä,
joista voisit olla kiinnostunut sekä kohdistaa viestintäämme sinulle paremmin.
Oikeudellinen peruste. Käytämme tietojasi yllä mainittuihin tarkoituksiin täyttääksemme
sopimusvelvoitteemme (tuotenäytteiden vastaanotto) ja mahd. kohdistamaan viestintäämme sinulle
paremmin.

Henkilötietojesi vastaanottajat
Henkilötietosi luovutetaan pohjoismaiselle Vichyn bränditiimille. Tietoja ei jaeta muille brändeille tai
oikeushenkilöille. Voimme käyttää ulkoisia viestintätoimistoja, jotka segmentoivat ja kohdistavat
viestintää sinulle, mutta vain yllä mainittujen tarkoitusten puitteissa.

Henkilötietojen poistaminen
Uutiskirjeen, analyysi, profiilin luonti, tuotenäytepyyntöjen tai tuotearvioiden yhteydessä antamiasi
henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes joko peruutat tai poistat tilisi. Tiedot tai arvioinnit on
poistettava ennen tilin poistamista.
Sosiaalisessa mediassa järjestettyjen kilpailujen yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan heti kun kilpailu on
päättynyt ja voittajalle on ilmoitettu.

Oikeutesi ja kuinka voit käyttää niitä


Oikeus pyytää tai poistaa tietojasi/ vastustaa niiden käsittelyä/ja peruuttaa suostumuksesi

PRIVACY NOTICE
TIETOSUOJALAUSEKE
o

o

o



Oikeus tietojesi siirtoon
o Sinulla on oikeus siirtää tai kopioida tietosi tietokannastamme toiseen (voimassa olevan
lainsäädännön nojalla).
o



Sinulla on aina oikeus pyytää meitä ilmoittamaan, mitä henkilötietoja olemme
rekisteröineet sinusta / tai pyytää niiden oikaisua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
neuvonta@loreal.com. Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntöösi
vastaamista.
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen tai pyytää
niiden poistamista / tulemista unohdetuksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
neuvonta@loreal.com.
Huomaa, että tämän oikeuden toteutumiseksi profiilisi ja/tai tilisi poistetaan.
Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeemme, joka löytyy kaikkien lähettämiemme
sähköpostiviestien alaosasta.

Halutessasi toimia näin lähetä sähköpostia osoitteeseen neuvonta@loreal.com. Sinua
pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin pyyntöösi voidaan vastata.
Läheteämme sinulle tiedot henkilötiedoista, joita olemme rekisteröineet sinusta
sähköpostilla.

Oikeus valittaa
o Voit ottaa yhteyttä Tietosuojavirastoon, jos haluat valittaa henkilötietojen
käsittelystämme.
 http://www.tietosuoja.fi/

Ota yhteys tietosuojavastaavaamme
Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä pohjoismaiseen
tietosuojavastaavaamme: nordicdpo@loreal.com.

Lisätietoja on Tietosuojaselosteessamme, jonka löydät täältä.

