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Tietosuoja Toolscout 
 

 
Kiitämme mielenkiinnosta verkkosivuamme ToolScout kohtaan. Yksityisyytesi suoja on meille erittäin tärkeää. Pidämme 
meille uskottujen tietojen ja informaation suojaamista osana yritysvastuutamme. Jotta tuntisit olosi turvalliseksi 
sivuillamme käydessäsi, noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä laillisia vaatimuksia tiukasti, ja haluamme tiedottaa 
tietojesi käsittelystä tässä.  
 

1. Kuka on vastuussa tietojeni käsittelystä? 

1.1. Tällä verkkosivulla käydessäsi 
Tällä verkkosivulla käydessäsi tietojesi käsittelystä vastaa Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München. 

Yrityksen Hoffmann SE tietosuojaedustajaan saat yhteyden yllä olevassa osoitteessa tietosuojaedustajalle osoitettuna 
sekä sähköpostilla osoitteessa: dataprotection@hoffmann-group.com. 

1.2. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä, palvelun tarjoamisessa 
Verkkosivulla sinulle esitellyt palvelut tarjoaa Hoffmann SE itse. Heti kun viet tavaraa ostoskoriisi ja klikkaat koria, jätät 
ToolScout-alustan ja sinut ohjataan osoitteeseen https://hoffmann-group.com. Sikäli kun käytät tämän verkkosivun 
palveluita ja tarjouksia, seuraavia tietosuojaohjeita sovelletaan (http://ho7.eu/dataprotection).  

Hoffmann-konserniyritysten tarjoamien palveluiden mahdollistamiseksi tämän verkkosivun kautta, Hoffmann SE välittää 
tarvittaessa sinusta kerättyjä tietoja vastaavalle Hoffmann-konsernin yritykselle. 

2. Milloin Hoffmann kerää tietoja sinusta?  
Keräämme tietoja rajoitetusti verkkosivun teknisen hallinnan sekä asiakkaiden hallinnan tarkoituksiin, jotta voimme 
vastaanottaa ja käsitellä työkaluvalintasi sekä teknologiset tietojen välityspyynnöt, jolloin voimme tehdä sinulle 
räätälöityjä tarjouksia. Voit käyttää verkkosivuamme antamatta mitään henkilötietoja. Tallennamme teknisiä 
käyttötietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin, kuten esim. pyydetyn tiedoston nimi, haun päivämäärä ja 
kellonaika, siirretyn tiedon määrä sekä pyytävän palveluntarjoajan tiedot. Näitä tietoja käytetään ainoastaan sivun 
häiriöttömän käytön varmistamiseen sekä tarjoustemme parantamiseen. 

Keräämme henkilötietoja erityisesti 

• yksilöllistä asiakkaan pääsyä ToolsScout-palveluun rekisteröitäessä 

• erikoiskopioita pyydettäessä  

• tuotelistan tallennusten yhteydessä 

• sähköpostiyhteydenotoissa.   

Kerätyt tiedot ovat näkyvillä vastaavissa syötelomakkeissa. Käytämme antamiasi tietoja sopimusten suorittamiseen, 
palveluiden tarjoamiseen sekä tiedustelujesi käsittelyyn. 

3. Mihin Hoffmann käyttää tietoja?  

3.1. Sopimusvelvoitteiden täyttämiseen (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b) 
Hoffmann SE ja Hoffmann-konsernityritykset käyttävät tietojasi muiden muassa palvelupyyntöjesi käsittelyyn. 

Jos palvelupyynnöstäsi vastaa Hoffmann-konserniyritys, luovutamme tietosi kyseiselle yritykselle. 

3.2. Ennakkosopimustoimepiteiden suorittamisen puitteissa (EU-tietosuoja-asetuksen 

           6. artikla, kohta 1 b 2) 

Ennakkosopimustoimenpiteiden suorittamiseksi luovutamme tietojasi toimijalle Hoffmann eShop 
(https://hoffmanngroup.com). Näin tehdään vain silloin, kun laitat tavaraa ostoskoriin ja painat tilauspainiketta. 
Käyttäessäsi eShop-sivun palveluita ja tarjouksia, sovelletaan painettuja tietosuojaohjeita osoitteessa 
(http://ho7.eu/dataprotection). 
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3.3. Intressien tasapainottamisen puitteissa (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 

          1 f) 
Intressien tasapainottamisen tarkoituksessa voimme käyttää tietojasi myös omien tai kolmansien osapuolten yleensä 
taloudellisten intressien suojaamiseksi, jolloin käsittelemme tietoja anonyymisti mikäli mahdollista. Näin toimitaan 
seuraavissa tarkoituksissa: 

• palveluiden ja tuotteiden valvonta, optimointi ja kehitys 

• mainostuksen (esim. suoramarkkinointi, retargeting) sekä markkina- ja mielipidetutkimusten suorittaminen 

• laillisten vaatimusten osoittaminen sekä puolustautuminen oikeudellisissa kiistoissa 

• lainrikkomusten tunnistaminen, ehkäisy ja selvittäminen 

• IT-järjestelmämme turvallisuuden ja käytettävyyden varmistaminen 

3.4. Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 

           1 c) 
Meitä sitoo usea oikeudellinen velvoite, kuten esim. liiketoiminta-asiakirjojen säilyttämisen laillinen velvoite ja vientiä 
koskevat määräykset. 
 

4. Tietojesi luovuttaminen 
Sikäli kun tämän verkkosivun käyttöön tai Hoffmann-konserniyrityksen palvelun tarjontaan käytetään ulkoista 
palveluntarjoajaa (hosting-palvelun tarjoaja ym.) tai käsittelystä vastaa toinen Hoffmann-konserniyritys, kyseisillä 
yhtiöillä on pääsy tietoihisi vain siinä määrin kuin on tarpeen niiden tehtävien ja toimintojen suorittamiseksi. 

 
Sikäli kun nämä palveluntarjoajat ja Hoffmann-konserniyritykset käsittelevät tietojasi Euroopan Unionin ulkopuolella, voi 
syntyä tilanne jossa tietosi välitetään maahan, jonka tietosuojan taso ei vastaa Euroopan Unionin tasoa. Tässä 
tapauksessa varmistamme, että tietosi vastaanottajat takaavat Euroopan Unionia vastaavan tietosuojan tason, 
sopimuksellisesti tai muulla tavalla.  
 

5. Mihin tämä verkkosivu käyttää evästeitä? 
Jotta voisimme tehdä verkkosivulla käynnin puoleensavetäväksi ja mahdollistaa tiettyjen toimintojen käytön, käytämme 
niin sanottuja evästeitä sivuillamme. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan omalle laitteellesi. Jotkin 
käyttämämme evästeet poistetaan selauksen päätteeksi eli selaimen sulkemisen jälkeen (ns. istuntoevästeet). Muut 
evästeet pysyvät laitteellasi, ja niitä käytetään tunnistamaan selaimesi seuraavan käynnin yhteydessä (pysyvät 
evästeet). Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan evästeiden tallentamisesta sekä niiden hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä joko yksittäin tai yleisesti. Evästeiden hylkääminen voi aiheuttaa verkkosivustomme toimintojen 
rajoituksia. 
 

6. Mitä verkkoanalyyspalveluita Hoffmann käyttää ja mihin? 

6.1. econda-verkkoanalyysipalvelu 
Tällä verkkosivulla kerätään ja tallennetaan tietoja econda GmbH:n (www.econda.de) teknologioiden avulla, joilla 
luodaan käyttäjäprofiileja pseudonyymejä käyttämällä. Näitä käyttäjäprofiileja käytetään vierailijoiden käyttäytymisen 
analysointiin ja arvioidaan palvelun parantamisen ja räätälöinnin tarkoituksissa. Tähän voidaan käyttää evästeitä. Ne 
ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan paikallisesti sivulla kävijän laitteelle ja joilla voidaan tunnistaa 
verkkosivulle palaava käyttäjä. Pseudonyymeillä nimitettyjä käyttäjäprofiileja ei liitetä pseudonyymin kantajan 
henkilötietoihin ilman erillistä lupaa. Voit vastustaa tietojen keräämistä ja tallennusta milloin tahansa klikkaamalla 
seuraavaa linkkiä http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie. 

Vastalauseesi jälkeen laitteellesi tallennetaan opt-out –eväste. Jos poistat evästeesi, joudut klikkaamaan linkkiä 
uudelleen. 

Econda-evästeiden tallennus tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f perusteella. Hoffmannilla on 
laillinen intressi analysoida käyttäjän toimintaa palvelun räätälöinnin tarkoituksiin.  

http://www.econda.de/
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7. Milloin tietosi poistetaan? 
Tietojesi käyttö estetään sopimuksen täydellisen suorittamisen tai asiakastilisi poiston jälkeen ja poistetaan vero- ja 
kauppaoikeudellisen säilytysajan kuluttua, paitsi jos olet suostunut tietojesi jatkokäyttöön tai me pidätämme oikeuden 
jatkokäyttöön lain sallimalla ja tässä tietosuojaselvityksessä mainitulla tavalla. Asiakastilisi voidaan poistaa milloin 
tahansa joko vapaamuotoisella yllä oleviin yhteystietoihin lähetetyllä viestillä tai asiakastilin tarkoitukseen varatulla 
toiminnolla. 

 

8. Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on? 
Sinulla on yritykseen Hoffmann SE ja Hoffmann-konsernin yrityksiin kohdistuva laillinen pääsyoikeus (tietosuoja-
asetuksen 15. artikla), korjausoikeus (16. artikla), poisto-oikeus (17. artikla), käsittelyn rajoitusoikeus (18. artikla) sekä 
siirto-oikeus (20. artikla). Näiden lisäksi sinulla on vetoomusoikeus tietosuojan valvontaviranomaiselle (77. artikla). 

Jos olet antanut suostumuksesi yritykselle Hoffmann SE tai Hoffmann-konsernin yritykselle, voit perua tämän 
suostumuksen milloin tahansa tulevalla vaikutuksella sähköpostin, faksin tai kirjeen kautta.  

Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Telefax: +49 89 839189, sähköposti: dataprotection@hoffmann-
group.com.  

Sikäli kun Hoffmann SE ja Hoffmann-konserniyritykset käsittelevät tietojasi intressien tasapainottamisen perusteella, 
voit kieltää tällaisen käsittelyn. Jos annat vastalauseen, tietojasi ei enää käsitellä ellei vastaava yritys pysty osoittamaan 
pakottavia laillisia perusteita sille, että käsittely ylittää sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi, tai että käsittely muodostaa 
laillisten vaatimusten toteamisen, käytön tai puolustamisen. 
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