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Talogy:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Tervetuloa Talogy:n tietosuojakäytäntöön.  Lue tämä tietosuojakäytäntö.  

Talogy, Inc., Yhdysvaltain Delawaressa toimiva osakeyhtiö, ja Talogy-konsernin 

yritykset (yhdessä ”Talogy”, ”yhtiö”, ”me”, ”meidän”) tarjoavat arvioinnin ja 

osaamisen johtamisen ratkaisuja (”Palvelut”) ja tuotteita (”Tuotteet”) yksityisen ja 

julkisen sektorin organisaatioille. Talogy on hankkinut eri puolilta maailmaa johtavaa 

testaustekniikkaa ja työntekijöiden arviointiyrityksiä, jotka toimivat nyt Talogy:n 

brändin alla.  

Talogy suhtautuu erittäin vakavasti velvollisuuteensa suojata käyttäjän yksityisyyttä ja 

henkilötietoja.  Suurin osa Talogy:n palveluista tarjotaan organisaatioille (”Asiakkaat”) 

laillisesti sitovalla sopimuksella, ja nämä organisaatiot käyttävät palveluitamme 

kokelaiden (monissa tapauksissa työntekijöidensä) arviointiin liiketoimintatarpeitaan 

varten.  Tämän tietosuojakäytännön (”Käytäntö”) tarkoituksena on kuvata näille 

kokelaille sekä asiakkaillemme, alihankkijoillemme, kumppaneillemme ja sivustomme 

käyttäjille (yhdessä ”sinä”, ”käyttäjä”), miten Talogy kerää, käyttää, jakaa ja käsittelee 

muilla tavoin tietoja, jotka saamme asiakkailtamme, kumppaneiltamme, kokelailtamme 

ja Talogy:n verkkosivuston (”Sivusto”) käyttäjiltä, mukaan lukien henkilötiedot tai muut 

tiedot, joista voimme tunnistaa käyttäjän (”Henkilötiedot”), kun käyttäjä käy 

sivustossamme tai arviointiympäristöissämme. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkialla 

maailmassa kaikilla alueilla, joilla Talogy toimii, ja se kattaa kokelaiden, asiakkaiden, 

alihankkijoiden, kumppaneiden ja sivustomme käyttäjien henkilötiedot. 

Käymällä sivustossamme tai käyttämällä palvelujamme käyttäjä hyväksyy, että hänen 

henkilötietojaan käsitellään tässä käytännössä kuvatulla tavalla, ellei käyttäjän ja 

Talogy:n välisessä sopimuksessa ole muuta sovittu. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän 

tietosuojakäytännön ehtoja, hän ei saa käyttää sivustojamme. Sivustomme tai 

palvelujemme käyttöön tai yksityisyyttä koskevaan kiistaan sovelletaan tätä käytäntöä 

ja palveluehtojamme, mukaan lukien niiden sovellettavia vahingonkorvausten 

rajoituksia ja kiistojen ratkaisemista, tai muita palvelukohtaisia ehtoja, jotka toimitetaan 

käyttäjälle, kun hän rekisteröityy palveluihin. Palveluehtomme sisältyvät tähän 
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käytäntöön viitteinä.  Jos sinulla on tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä tai valituksia, 

voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa  

tässä. 

Talogy:n keräämät tiedot 

Käyttäjälle tai asiakkaillemme tarjottujen palvelujen perusteella voimme käsitellä 

seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietojen luokkia tarpeen mukaan kyseisten 

palvelujen tarjoamiseksi. Saat tiedot kerätyistä tietojen luokista ottamalla meihin 

yhteyttä.  Lisätietoja on jäljempänä Käyttäjän lailliset oikeudet -kohdassa. 

• Henkilöllisyystiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, 

syntymäaika, sähköpostiosoite, kansallisuus, osavaltion tunnusnumero, 

henkilötunnus, digitaaliset valokuvat, videot, äänitiedostot ja allekirjoitukset 

sekä valinnaisesti etnisyys. 

o Etävalvonta:  Voimme kerätä henkilöllisyystietoja etävalvonnan 

kautta. Tarjoamme palvelun, jossa asiakkaat, jotka järjestävät 

kokeita testikeskustemme ulkopuolella, käyttävät 

etävalvontapalveluamme.  Tämä palvelu edellyttää, että käyttäjät 

kirjautuvat etävalvontaympäristöömme. Käyttäjä suorittaa 

kokeet niin, että häntä valvotaan verkkokameran, mikrofonin ja 

hänen tietokoneensa työpöydän kautta, jotka kaikki ovat 

etävalvojan käytettävissä.  Keräämme henkilöllisyystietoja 

henkilöllisyyden vahvistamista, kokeen järjestämistä, petosten 

estämistä, suojausta ja eheyttä varten sekä muiden lain 

edellyttämien syiden takia. 

• Yhteystiedot, esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite 

ja toimitusosoite, tai 

• Taloudelliset tiedot, esimerkiksi pankkitilin ja maksukortin tiedot. 

 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
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• Jos ehdottoman välttämätöntä palvelujen tarjoamista varten, voimme kerätä 

myös seuraavia: 

o Arkaluonteiset tiedot, esimerkiksi ikä, rotu, uskonto, 

uskomukset, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmaisu, seksuaalinen suuntautuminen sekä rikostuomiot ja 

rikokset. 

o Biometriset tiedot, esimerkiksi sormenjälkikuvat ja kasvokuvat, 

tai 

o Terveystiedot, esimerkiksi koetulokset tai kokelaiden 

koejärjestelyjä koskevat pyynnöt.  

• Ammattiin tai työsuhteeseen liittyvät lupatiedot, esimerkiksi 

lupahakemusten tiedot, lupaan liittyvä toiminta, lupahistoria, tiedot 

täydennyskoulutuksen opintopisteistä, julkiset valitukset, sääntelyelimen 

luvanhaltijaan kohdistuvat toimenpiteet tai luvanhaltijaan kohdistuvat 

julkiset toimenpiteet, joihin sääntelyelin tai valvontaviranomainen on 

ryhtynyt (”Luvanhaltijan päivitykset”). 

• Tapahtumatiedot, esimerkiksi tiedot maksuista käyttäjältä meille ja meiltä 

käyttäjälle ja muut tiedot tuotteista ja palveluista, jotka käyttäjä on ostanut 

meiltä. 

• Tekniset tiedot, esimerkiksi IP-osoitteet, käyttäjän kirjautumistiedot, 

selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmän ja ympäristön tiedot. 

Tietoja siitä, miten käytämme evästeitä, on täällä: 

https://www.talogy.com/en/legal/cookies-policy/. 

• Käyttötiedot, esimerkiksi tiedot siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoamme, 

tuotteitamme ja palvelujamme. 

• Markkinointi- ja viestintätiedot, esimerkiksi käyttäjän asetukset, jotka 

koskevat markkinointitietojen vastaanottamista meiltä ja kolmansilta 

osapuolilta, sekä käyttäjän viestintäasetukset.  

 

https://www.talogy.com/en/legal/cookies-policy/
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• Rekrytointitiedot, esimerkiksi käyttäjän ansioluettelo, tiedot suosituksista 

ja muut tiedot, jotka käyttäjä antaa meille rekrytointiprosessin aikana, sekä 

rekrytointiprosessin osana suoritettujen suositusten tarkistusten ja taustan 

tarkistusten tulokset. 

• Arviointitiedot, esimerkiksi käyttäjän arviointeihin antamat vastaukset ja 

niiden tulokset. 

Käsittelyn tarkoitukset  

Voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja johonkin seuraavista toimista: 

• palvelujen tarjoaminen käyttäjälle ja asiakkaallemme sopimuksen 

mukaisesti 

• rekrytointitarkoitukset tapauksissa, joissa käyttäjä on hakenut meiltä 

työpaikkaa 

• markkinointitarkoitukset, kun käyttäjä on antanut suostumuksensa 

• sisäiset analyysit ja tutkimukset, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja 

palvelujamme 

• kirjanpito ja rahoitustiedot, jotka liittyvät liiketoimiimme tai muihin 

suorittamiimme toimiin 

• asianmukaisten hallintatietojen lähettäminen, joita ovat esimerkiksi tuotteen, 

palvelun tai käytännön muutoksiin liittyvät ilmoitukset. 
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Luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Emme jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa niiden omiin 

markkinointitarkoituksiin.  

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötiedot sisäisesti Talogy-konsernin yhtiöille sekä 

ulkoisesti asiakkaalle ja kolmansille osapuolille jäljempänä kuvatulla tavalla.  Kun 

luovutamme henkilötietoja, vastaanottajaa vaaditaan pitämään kyseiset henkilötiedot 

luottamuksellisina ja suojattuina, ja käsittelemään henkilötietoja vain sitä tarkoitusta 

varten, johon kyseinen taho on palkattu: 

• Asiakkaat: Jaamme käyttäjän tiedot, mukaan lukien käyttäjän arvioinnin 

tiedot, työtehtävän väestörakenteen ja muut käyttäjää koskevat tiedot sen 

asiakkaan kanssa, joka on palkannut meidät tarjoamaan nämä palvelut. 

• Valtion ja alakohtaiset lupaviranomaiset: Luovutamme henkilötiedot, 

koetiedot, lupien päivitykset ja muut sääntelyelimiin tai osavaltiohallintoon 

liittyvät tiedot niiden tietoihin kirjattaviksi. Lisäksi voimme luovuttaa 

kyseiset tiedot lupaviranomaisille tai ammattijärjestöille maksua vastaan 

niiden tietoihin kirjattaviksi. Tietyissä osavaltioissa luvanhaltijan 

henkilötietoja, koetietoja ja lupien päivityksiä pidetään julkisina tietoina. 

• Alikäsittelijät/palveluntarjoajat: Jaamme tietoja alikäsittelijöidemme 

kanssa, mukaan lukien Talogy-konsernin yhtiöiden ja muiden sellaisten 

kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa, jotka tarjoavat meille palveluja. 

Luettelo alikäsittelijöistämme on täällä: 

https://www.talogy.com/en/legal/sub-processors/. 

• Lainvalvontaviranomaiset/julkiset viranomaiset: Meitä voidaan vaatia 

luovuttamaan tietoja julkisille viranomaisille, sääntelyviranomaisille tai 

hallintoelimille sovellettavan lain tai säädöksen ja käytänne- tai 

toimintasäännön mukaisesti, kun tämä on tarpeen tutkimuksen 

suorittamiseksi, tai kun katsomme, että luovuttaminen on perusteltua 

https://www.talogy.com/en/legal/sub-processors/
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oikeuksiemme ja etujemme tai kolmansien osapuolten oikeuksien ja etujen 

suojaamiseksi. 

• Yrityksen tapahtumat: Jos toinen yhtiö ostaa yhtiömme tai se fuusioidaan 

toisen yhtiön kanssa, kaikki omaisuutemme siirretään toiselle yhtiölle, tai jos 

yhtiö asetetaan konkurssiin, voimme siirtää käyttäjältä keräämämme tiedot 

toiselle osapuolelle. 

Turvatoimet 

Olemme ottaneet käyttöön sähköisiä suojatoimia ja johdon prosesseja, joiden 

tarkoituksena on valtuuttamattoman käytön tai luovutuksen estäminen, tietojen eheyden 

säilyttäminen ja henkilötietojen asianmukaisen käytön varmistaminen. Käytämme alan 

parhaita käytäntöjä ja ohjeita eri lähteistä, joita ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen 

kansallinen standardi- ja teknologiainstituutti (”NIST”) ja Payment Card Industry 

(”PCI”), ja standardeja, joita ovat julkaisseet Center for Internet Security (”CIS”) ja 

International Standards Organization (”ISO”) sekä ISO/IEC 27001:2013 (Security 

techniques – Information security management systems – Requirements) -standardia 

tietoturvaohjelmamme suunnitteluun ja ylläpitoon. Ylläpidämme henkilötietoja, 

koetietoja ja luvanhaltijan päivityksiä suojatuissa tietokoneissa, ja kaikki asiakkaiden, 

kokelaiden ja työntekijöiden tilit on suojattu salasanalla.  Mitkään tällaiset suojaukset 

tai suojatoimet eivät ole sataprosenttisen varmoja, mutta suoritamme kaupallisesti 

kohtuulliset toimet tietojen suojaamiseksi tähän suunnitelluilla turvatoimilla. 

Henkilötietoja ei luovuteta tietoisesti kolmansille osapuolille muutoin kuin tässä 

kuvatulla tavalla. Koska tietojen siirto internetissä ei valitettavasti voi olla täysin 

turvallista, emme voi varmistaa emmekä taata meille lähetettyjen tietojen suojausta. 

Rajoitamme pääsyn käyttäjän henkilötietoihin niille työntekijöille, alihankkijoille, 

alikäsittelijöille ja muille kolmansille osapuolille, joilla on liiketoimintaan perustuva 

tiedonsaantitarve. Nämä käsittelevät käyttäjän henkilötietoja vain ohjeidemme 

mukaisesti, ja niillä on salassapitovelvollisuus. 
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Meillä on käytännöt henkilötietojen epäiltyjen tietoturvaloukkausten käsittelyyn, ja 

ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta käyttäjälle ja vastaavalle sääntelyviranomaiselle, 

kun lainsäädäntö niin edellyttää.  

Sijainti ja säilytys 

Niiden palvelinten sijainti, joissa käyttäjän henkilötietoja säilytetään, riippuu palveluista, 

joita tarjoamme asiakkaalle, ja tätä säädellään yhtiömme ja asiakkaan välisellä 

sopimuksella.  Tutustumalla alikäsittelijöidemme luetteloon saat lisätietoja sijainneista, 

joissa alikäsittelijämme voivat käsitellä henkilötietojasi. 

Säilytämme käyttäjän henkilötietoja vain niin kauan kuin on kohtuudella tarpeen niiden 

tarkoitusten täyttämiseksi, joihin keräsimme tiedot, mukaan lukien tarkoitukset, joilla 

täytetään lainsäädäntöön, säädöksiin, veroihin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvät 

vaatimukset. Voimme säilyttää käyttäjän henkilötietoja pidempään tilanteessa, jossa 

esitetään valitus, tai jos meillä on perusteltu syy uskoa, että on olemassa oikeuskäsittelyn 

mahdollisuus käyttäjän tai asiakkaamme kanssa. 

Jotta voimme määrittää henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan, otamme huomioon 

henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, käyttäjän henkilötietojen 

valtuuttamattoman käytön tai luovuttamisen mahdollisesti aiheuttaman haitan, käyttäjän 

henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja sen, voimmeko täyttää kyseiset tarkoitukset 

muilla keinoin, sekä asianmukaiset lainsäädäntöön, säädöksiin, veroihin tai kirjanpitoon 

tai muuhun liittyvät säilytysvaatimukset. 

Käyttäjällä on oikeus pyytää, että poistamme hänen tietonsa. Lisätietoja on Käyttäjän 

lailliset oikeudet -kohdassa. 

Ellei muuta sovita, voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja anonymisoituina (jolloin 

niitä ei tunnisteta enää käyttäjän tiedoiksi) tutkimus- tai tilastotarkoituksiin, jolloin 

voimme käyttää näitä tietoja kohtuullisen ajan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. 

Voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja myös osana koostettuja tilastotietoja 

tutkimustarkoituksiin pseudonymisoidussa muodossa, jos asiakkaamme sallii tämän.  
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Kansainväliset tiedonsiirrot  

Voimme jakaa käyttäjän henkilötietoja Talogy-konsernin sisällä edellä mainittuihin 

tarkoituksiin. Tähän voi sisältyä käyttäjän tietojen siirto Europan talousalueen (”ETA”) 

ulkopuolelle. Kun siirrämme käyttäjän henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle, 

varmistamme sille vastaavantasoisen suojauksen seuraavien suojatoimien avulla:  

Vakiosopimuslausekkeet. Toimimme maailmanlaajuisesti ja saatamme siirtää 

henkilötietojasi Talogy-konsernin yhtiöille tai kolmansille osapuolille eri sijainteihin 

ympäri maailman tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Siksi 

henkilötietojasi voidaan käsitellä lainkäyttöalueesi ulkopuolella, kuten maissa ja 

lainkäyttöalueilla, joita ei koske Euroopan komission, paikallisen lainsäädäntöelimen tai 

sääntelyviranomaisen tekemä tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös, minkä vuoksi 

tietosuoja ei välttämättä ole samalla tasolla kuin lainkäyttöalueellasi. Turvaamme 

henkilötietojesi tietosuojan kohtuullisin toimin riippumatta siitä, mihin henkilötietojasi 

siirretään tai missä niitä säilytetään tai käsitellään. Näiden toimien yhteydessä voidaan 

ottaa käyttöön vakiosopimuslausekkeet tai vaihtoehtoinen mekanismi, joka koskee 

tietojen siirtoa Euroopan komission tai muiden sovellettavien sääntelyviranomaisten tai 

lainsäätäjien hyväksymällä tavalla. Jos sovellettava laki niin vaatii, jaamme, siirrämme 

tai tallennamme henkilötietojasi lainkäyttöalueesi ulkopuolelle ainoastaan etukäteen 

antamallasi luvalla tai muutoin laillisella siirtotavalla. Lisätietoja siitä, miten voimme 

siirtää henkilötietoja, on Schrems II -ilmoituksessamme: 

https://www.talogy.com/en/legal/notices/schrems/. 

Konsernin sisäinen siirtosopimus. Kaikki asianmukaiset Talogy-konsernin yhtiöt 

kaikkialla maailmassa ovat solmineet konsernin sisäisen siirtosopimuksen, jolla ne ovat 

sitoutuneet noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (”GDPR”) Euroopan 

komission tiedonsiirtoja koskevissa vakiosopimuslausekkeissa kuvatun mukaisesti.   

Muut kansainväliset tiedonsiirrot. Alikäsittelijämme voivat käsitellä käyttäjän 

henkilötietoja hänen lainkäyttöalueensa ulkopuolella. Tutustu alikäsittelijöidemme 

luetteloon ja sijainteihin, joissa alikäsittelijät voivat käsitellä henkilötietoja. 

Varmistamme, että alikäsittelijämme tarjoavat henkilötiedoille riittävän suojan tason, 

https://www.talogy.com/en/legal/notices/schrems/
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solmimalla asianmukaiset sopimukset, joilla ne sitoutuvat noudattamaan yleistä 

tietosuoja-asetusta ja muita sovellettavia lakeja. 

Käsittelyn oikeudellinen perusta  

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja asiakkaan kanssa solmimamme sopimuksen, 

yleisen tietosuoja-asetuksen ja California Consumer Privacy Act (”CCPA”) -lain 

mukaisesti. Olosuhteiden perusteella käsittelyn oikeusperusteena on jokin seuraavista: 

• Sopimuksen täytäntöönpano. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja 

käyttäjän tai asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täytäntöön panemiseksi.  

• Suostumus. Tietyissä tapauksissa, jossa laki niin edellyttää, käsittelemme 

käyttäjän henkilötietoja nimenomaisesti annetun suostumuksen perusteella. 

Jos käyttäjä on esimerkiksi ilmoittanut suostumuksensa markkinointitietojen 

vastaanottamiseen, voimme käyttää käyttäjän tietoja siihen, että lähetämme 

hänelle uutisia ja uutiskirjeitä, erikoistarjouksia ja kampanjatietoja tai 

otamme häneen muulla tavoin yhteyttä liittyen tuotteisiin tai palveluihin tai 

tietoihin, joiden uskomme kiinnostavan käyttäjää.  

• Oikeutettu etu. Käsittelemme henkilötietoja, kun se on tarpeen 

oikeutettujen etujemme (tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen) takia. 

Tähän sisältyvät päivittäiseen liiketoimintaan liittyvät toimet, kuten laskujen 

käsittely, liiketoiminnan suunnittelu ja asiakkaan palveluihin liittyvien 

kyselyjen ja valitusten käsittely sekä muut toimet, kuten rekrytointi.  

• Lakisääteinen velvoite. Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja, kun meidän 

on noudatettava lakisääteistä velvoitetta, noudatettava jatkuvia sääntelyä ja 

vaatimustenmukaisuutta koskevia velvoitteita, mukaan lukien viestinnän 

tallennuksessa ja valvonnassa sekä tietojen luovutuksessa veroviranomaisille, 

rahoituspalvelujen sääntelyviranomaisille ja muille sääntely- ja 

hallintoelimille, sekä tutkittava tietoturvahäiriöitä tai estettävä rikoksia. 

• Muut perusteet. Voimme vedota käsittelyn muihin oikeudellisiin 

perusteisiin asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.  
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Käyttäjän lailliset oikeudet 

Rekisteröityjen henkilöiden oikeus yksityisyyteen Euroopan unionissa 

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritetään EU:n kansalaisille tiettyjä oikeuksia.  

Talogy on sitoutunut noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta täysimääräisesti. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa toimimme kokelaiden henkilötietojen 

käsittelijänä suurimmassa osassa asiakkaillemme tarjottuja palveluja. Asiakas tai 

toimitusketjun asianmukainen organisaatio määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja 

toimii rekisterinpitäjänä. Asiakkaamme kanssa solmitussa sopimuksessa määritetään 

valtuutuksemme käsitellä käyttäjän henkilötietoja kyseisissä tilanteissa.  Voimme toimia 

myös rekisterinpitäjänä tapauksissa, joissa tarjoamme palveluja suoraan käyttäjälle ja 

joissa määritämme käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.   

Jos käyttäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröity henkilö, hänellä on 

omiin henkilötietoihinsa seuraavat oikeudet:  

• oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa 

• oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista 

• oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista 

• oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

• oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 

• oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä 

• oikeus peruuttaa suostumuksensa. 

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksistasi, voit lähettää meille pyynnön lähettämällä 

sähköpostia tietosuojavastaavallemme tietosuojaportaalista. Tapauksissa, joissa 

toimimme tietojen käsittelijänä, voimme ainoastaan välittää pyynnön asiakkaallemme 

ja pyytää ohjeet siihen, miten voimme vastata pyyntöön. Suosittelemme ottamaan 

yhteyttä suoraan tietojen käsittelijään, jotta voit käyttää oikeuksiasi. 

Kalifornian asukkaiden oikeus yksityisyyteen 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
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Talogy on sitoutunut noudattamaan CCPA-lakia täysimääräisesti. CCPA-laissa 

määritellyillä termeillä on sama merkitys tässä osiossa.  

Toimimme yleensä CCPA:ssa määriteltynä ”palveluntarjoajana” käytännöissä, joita 

sovellamme käyttäjän henkilötietojen hallinnassa. Organisaatio, joka on palkannut 

meidät tarjoamaan palvelut, on ”yritys” (CCPA:n määritelmän mukaisesti), ja 

valtuutuksemme käsitellä käyttäjän henkilötietoja perustuu yhtiömme ja yrityksen 

väliseen sopimukseen. Jos käyttäjä esimerkiksi suorittaa lupaa varten vaaditun kokeen, 

luvan myöntävä virasto on yritys, joka on tehnyt sopimuksen Talogy:n eli 

palveluntarjoajan kanssa käyttäjän kokeen tarjoamisesta. Näissä tapauksissa 

suosittelemme ottamaan yhteyttä yritykseen, jos haluat käyttää kyseisiä henkilötietojasi 

koskevia oikeuksia. 

CCPA:ssa Kalifornian asukkaille annetaan henkilötietoihinsa tietyt oikeudet: 

• oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa ja tietojensa siirtämistä  

• oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista  

• oikeus kieltää henkilötietojen myynti.  

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksistasi, lähetä varmennettavissa oleva 

kuluttajapyyntö jommallakummalla tavalla: 

• soittamalla numeroon 1-800-733-9267 tai 

• lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme tietosuojaportaalista 

Emme syrji käyttäjää sen perusteella, että hän käyttää edellä mainittuja CCPA:ssa 

määritettyjä oikeuksia. Käyttäjän ei tarvitse maksaa henkilötietojensa käytöstä tai 

mistään CCPA:ssa määritettyjen oikeuksiensa käytöstä. Vain käyttäjä tai henkilö, joka 

on laillisesti valtuutettu toimimaan käyttäjän puolesta, voi lähettää varmennettavissa 

olevan kuluttajapyynnön. Käyttäjä voi lähettää tällaisen pyynnön vain kahdesti 12 

kuukauden aikana. Käyttäjän pyynnössä on oltava riittävät tiedot, joiden perusteella 

voimme kohtuudella varmentaa, että käyttäjä on henkilö, josta keräsimme henkilötietoja. 

Turvatoimena voimme pyytää käyttäjältä tiettyjä tietoja, jotta voimme vahvistaa 

käyttäjän henkilöllisyyden. 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
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Pyrimme vastaamaan kaikkiin CCPA:n mukaisiin oikeutettuihin pyyntöihin yhden 

kuukauden kuluessa. Joskus tähän voi kulua enemmän kuin kuukausi, jos pyyntö on 

erityisen monimutkainen tai käyttäjä on tehnyt useita pyyntöjä. Ilmoitamme tällaisessa 

tapauksessa käyttäjälle.  

Henkilötietojen myynnin kieltäminen ja hyväksyminen 

Saatamme käyttää markkinointikampanjoita sellaisten uusien tuotteiden tai palvelujen 

esittelyyn, jotka saattavat kiinnostaa nykyisiä tai mahdollisia asiakkaitamme. Jos 

sovellettava laki niin vaatii, voimme lähettää tällaista markkinointiviestintää vain, jos 

henkilö on antanut suostumuksensa tällaiseen viestintään.  Henkilöt voivat kieltää 

henkilötietojensa käsittelyn käyttämällä oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa ja 

oikeuttaan vastustaa tietojensa käsittelyä. Jos käyttäjä haluaa kieltää kaupalliset 

sähköpostiviestit, hän voi napsauttaa lähettämämme sähköpostiviestin alareunassa 

olevaa tilauksen peruutuslinkkiä. Huomaa, että vaikka käyttäjä kieltää kaupalliset 

sähköpostiviestit, meidän voi silti olla tarpeen lähettää käyttäjälle tärkeitä 

tapahtumatietoja tilistä tai tulevasta kokeesta, jotta täytämme sopimusvelvoitteemme. 

Lähetämme esimerkiksi edelleen arviointien vahvistuksia ja muistutuksia, tietoja 

keskusten muutoksista ja sulkemisesta sekä tietoja arviointien tuloksista, vaikka 

kaupalliset sähköpostiviestit olisi kielletty (tai niille ei olisi annettu suostumusta). 

Kolmansien osapuolten linkit 

Sivustossamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Emme pysty 

vaikuttamaan kolmansiin osapuoliin emmekä ole vastuussa muiden verkkosivustojen 

saatavuudesta, sisällöstä, oikeellisuudesta tai tietosuojakäytännöistä tai palvelusta tai 

tuotteista, jotka on saatettu linkittää kolmansien osapuolten sivustoihin tai joita saatetaan 

mainostaa niissä. Suosittelemme tarkistamaan kolmansien osapuolten sivustojen 

tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot, jotta saat paremman käsityksen siitä, miksi ja miten 

niissä kerätään ja käytetään tietoja, joiden perusteella henkilö pystytään tunnistamaan. 
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Lapset 

Sivustoamme ei ole suunniteltu alle 16-vuotiaiden käyttöön eivätkä alle 16-vuotiaat 

lapset saa käyttää sivustoamme. Rajatuissa olosuhteissa ja tietyillä markkinoilla asiakas 

voi tehdä kanssamme sopimuksen kokeiden tarjoamisesta alle 16-vuotiaille kokelaille. 

Kyseiset kokelaat saavat lisätietoja asiakkaan kautta tai palvelujen tarjoamisen aikana 

tai sitä ennen. 

Tietosuojakäytännön päivitykset 

Pidätämme oikeuden korjata tai muuttaa tätä käytäntöä ajoittain. Suosittelemme 

tarkistamaan tämän käytännön säännöllisesti. Julkaisemme päivitetyn käytännön 

verkkosivustossamme ja päivitämme alla olevan päivämäärän vastaamaan muutosten 

päivämäärää. Jos käyttäjä jatkaa verkkosivustomme käyttöä sen jälkeen, kun olemme 

julkaisseet muutoksia tai päivityksiä, käyttäjä hyväksyy muokatun käytännön. 

 

 

Tämä käytäntö on päivitetty viimeksi 16.3.2022.  
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© 2019 Talogy, Inc.. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Muilta osin kuin Talogy:n sähköisen arviointipalvelun käyttötarkoitusten osalta mitään tämän 
julkaisun osia ei saa kääntää tai jäljentää kokonaan tai osittain, tallentaa hakujärjestelmään tai 
lähettää missään muodossa tai millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, tallenteena 
tai muussa muodossa) ilman tekijänoikeuden omistajan etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. 
Tätä julkaisua ei saa jälleenmyydä, vuokrata, lainata, liisata, vaihtaa, antaa tai luovuttaa muulla 
tavoin kolmansille osapuolille. Ostaja tai ostajan palkkaama tai muulla tavoin tilaama yksittäinen 
kokeen käyttäjä ei saa toimia tämän julkaisun edustajana, jakelijana tai toimittajana. 

Talogy ja Talogy:n logo ovat Talogy, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
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