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Käyttöehdot 

Tervetuloa tähän yrityksen Hoffmann SE (jäljempänä "me" ja/tai "Hoffmann") sovellukseen ("sovellus"). Näitä 
käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin kyseisen sovelluksen käyttäjiin. 
 
1. Käyttäjälisenssi ja immateriaalioikeudet 
Meillä ja kaikilla sidosyrityksillä ja/tai lisenssinantajilla on kaikki immateriaalioikeudet tämän sovelluksen sisältöihin. 
Sinulla ei ole minkäänlaisia tähän sovelluksiin liittyviä oikeuksia, jos asiasta ei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaan 
toisin säädetty. 
Saat tämän sovelluksen käyttöä varten rajoitetun ja nimenomaan ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja milloin tahansa 
peruutettavissa olevan lisenssin. Käytön on ehdottomasti vastattava näiden käyttöehtojen vaatimuksia. Lisenssi ei 
sisällä erityistä oikeutta tämän sovelluksen kopioimiseen ja/tai jakamiseen. Sen lisäksi muutosten tekeminen tähän 
sovellukseen on kielletty. 
 
2. Luvaton käyttö  
Et saa käyttää tätä sovellusta lakisääteisten ja/tai hyvän käytännön periaatteiden vastaisesti. 
 
3. Takuurajoitus 
Emme takaa tämän sovelluksen määräystenmukaista toimintaa millään tavalla. Sovellusta tarjotaan käyttöön 
pikemminkin sellaisenaan ja sitä käytetään omalla vastuulla. Tässä yhteydessä emme takaa, että sovellus toimii 
virheettömästi, että siinä ei ole viruksia ja että sovelluksen kautta suoritetuissa toimenpiteissä ei voisi olla virheitä. 
 
4. Vastuun rajoitukset 
Tarjoamme tätä sovellusta käyttöösi maksutta. Sen vuoksi emme lain sallimissa puitteissa vastaa vahingoista, jotka 
johtuvat sovelluksen käyttämisestä. Käytät sovellusta omalla vastuullasi. Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa 
sovelluksesta, sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin poistaa sovellus. 
 
5.  Irtisanoutuminen  
Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia näihin käyttöehtoihin. Ilmoitamme muutoksista tässä 
sovelluksessa, ja ne tulevat voimaan 10 päivän kuluessa. Jos et hyväksy muutettuja käyttöehtoja, sinulla ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin poistaa sovellus. 
 
6.  Voimassa oleva lainsäädäntö ja oikeuspaikka 
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan saksalaista oikeuskäytäntöä ja niitä on tulkittava sen mukaisesti. Kaikista näihin 
käyttöehtoihin liittyvistä riita-asioista vastaa yksinomaan Saksan oikeuslaitos. 
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Lastuamisarvolaskinsovelluksen tietosuojaseloste 

Yksityisyytesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Katsomme yrityksen haltuun luovutettujen tietojen 
suojaamisen olevan osa yrityksen vastuullista toimintaa. Jotta voit käyttää sovellustamme turvallisesti, käsittelemme 
henkilötietojasi tiukasti kaikkien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Seuraavassa kerromme lähemmin siitä, miten 
käsittelemme tietojasi. 
 
1. Kuka vastaa sovelluksen käyttäjän tietojen käsittelystä? 
Sovelluksen käyttöön liittyvien käyttäjän henkilötietojen käsittelystä vastaa Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 
München. 
 
Hoffmann SE tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä postitse edellä mainitun osoitteen kautta (lisää osoitekenttään 
tieto: ”z. Hd. des Datenschutzbeauftragten” ja sähköpostitse osoitteessa dataprotection@hoffmann-group.com. 
 
2. Milloin sovellus kerää käyttäjän tietoja ja mikä on tietojen keruun 

oikeusperusta? 
Kun käyttäjä lataa sovelluksen, välitetään lataamisen edellyttämät tiedot sovelluskauppaan. Näitä tietoja ovat 
käyttäjänimi, sähköpostiosoite, asiakastilin asiakasnumero, latausajankohta, maksutiedot sekä yksilöllinen 
laitetunnistenumero. Me emme pysty vaikuttamaan näiden tietojen keräämiseen emmekä vastaa niistä. Käsittelemme 
tietoja vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä sovelluksen lataamiseksi käyttäjän mobiililaitteelle.  
 
Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, sähköpostiosoitteenne ja, jos annat sen, nimesi ja puhelinnumerosi tallennetaan 
meille vastaamaan kysymyksiisi. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on 1 artikla. 6 kohta 1 GDPR. 
 
Käytämme Google Analytics -palvelua voidaksemme analysoida sovelluksen käyttöä ja kehittää sitä säännöllisesti. 
Tällöin käytetään niin sanottuja ”evästeitä”, jotka ovat pieniä, käyttäjän laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja ja 
mahdollistavat käyttäjän sovelluskäytön analysoinnin. Saatujen tilastojen avulla voimme parantaa tuote- ja 
palvelutarjontaamme ja räätälöidä sen kunkin käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Jos tiedot siirretään turvattomaan 
kolmanteen maahan, se tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.  
 
Oikeusperusta Google Analytics -palvelun käytölle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta 1 virke a alakohta. 
 
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, ja jos käyttäjän pysyvä asuinpaikka ei sijaitse EU:ssa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Käyttöehdot: https://www.google.com/analytics/terms/fi.html. 
 
Yleiskatsaus tietosuojaan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.  
  
Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy?hl=fi. 
 
Lisätietoa tietosuojasta on saatavilla osoitteessa: https://www.hoffmann-
group.com/FI/fi/ravemaf/company/datenschutz.  
 
Voit peruuttaa suostumuksesi käyttää Google Analyticsia milloin tahansa tekemällä asianmukaiset asetukset 
sovelluksessa. 
 
3. Push-ilmoitus 
Suostumalla vastaanottamaan push-ilmoituksia, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, annat suostumuksesi 
siihen, että rekisteröintitunniste tallennetaan palvelimillemme ja sitä käytetään lähettämiseen. Asetukset siitä, mitä 
aiheita koskevia viestejä haluat vastaanottaa, tallennetaan anonymisoidun tunnisteen yhteydessä ja säilytetään, kunnes 
ne peruutetaan. 
 
Huomaa: Emme voi vaikuttaa sovelluskaupan ylläpitäjän suorittamaan tietojenkäsittelyyn. Olet tehnyt oman 
käyttäjäsopimuksesi sovelluskaupan ylläpitäjän kanssa, kun rekisteröidyt sovelluskauppaan. Kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta saat selville, mitä tietoja sovelluskaupan ylläpitäjä käsittelee millä tavalla, 
erityisesti sen portaaliin rekisteröitymisen yhteydessä. 
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Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä tällaista mainontaa varten. Voit lähettää vastalauseesi 
yllä oleviin yhteystietoihin tai suoraan kyseiselle Hoffmann Groupin yritykselle. 
 
4. Kuinka pitkäksi aikaa käyttäjän tiedot tallennetaan? 
Tallennamme käyttäjän tietoja vain niin pitkään kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin (esim. 
sopimussuhteeseen perustuen) tai niin pitkään kuin laissa edellytetään.  
 
Poistamme yhteydenottoprosessin aikana kerätyt tiedot sen jälkeen, kun tallennus ei ole enää tarpeellista, tai - laillisten 
tietojen säilyttämisvelvollisuuksien tapauksessa - rajoita käsittelyä. 
 
Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Kun tietojen 
enimmäissäilytysaika on täyttynyt, poistetaan tiedot automaattisesti kerran kuukaudessa. 
 
 
5. Mitkä ovat käyttäjän tietosuojaoikeudet? 
Käyttäjällä on Hoffmann SE sekä Hoffmann-ryhmään nähden asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti oikeus saada 
tiedot nähtäväksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla), oikeus oikaista tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 
artikla), oikeus poistaa tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 18 artikla) sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 
artikla). Lisäksi käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). 
 
Jos käyttäjä on antanut Hoffmann SE tai Hoffmann-ryhmälle suostumuksen tietojen käyttöön, voi hän milloin tahansa 
peruuttaa suostumuksen jatkon osalta ilmoittamalla tästä sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, faksi: +49 89 839189, sähköposti: dataprotection@hoffmann-
group.com.  
 
Jos Hoffmann SE käsittelee käyttäjän tietoja intressivertailuun perustuen, voi käyttäjä vastustaa tietojen käsittelyä. 
Käyttäjän ilmaistua vastustuksensa ei hänen tietojaan enää käsitellä, jollei käsittelystä vastaava yritys pysty osoittamaan 
tietojen käsittelylle pakottavia lakisääteisiä perusteita, jotka ylittävät käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet, tai jollei 
tietojen käsittely ole tarpeen oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
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