EHDOT JA EDELLYTYKSET
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Julkaisupäällikkö: Tim Albertsen, toimitusjohtaja
Toimituspäällikkö: Frederic Van Heems, konsernin markkinointijohtaja
[lisäsähköpostiosoite]
[lisäpuhelinnumero]
Tätä verkkosivustoa ylläpitää ALD SA, joka on Ranskan lakien mukaisesti perustettu ja toimiva yritys ja
rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin yritysrekisterinumerolla 417 689 395 R.C.S. Nanterre, ja sen
rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 RueilMalmaison, Ranska.
Tähän verkkosivustoon sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä.
Ammatilliset määräykset
Verkkosivuston sisältö
ALD pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että verkkosivustolla esitettävät tiedot ovat täsmällisiä ja
ajan tasalla.
ALD pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta. ALD ei kuitenkaan pysty takaamaan, että sivuston tiedot ovat täydellisiä tai että
kolmas osapuoli (haittaohjelma) ei muuta niitä. ALD ei ole vastuussa siitä, että verkkosivustolle ei pääse
tai että pääsy on hankalaa verkkoyhteysongelman vuoksi.
ALD ei ole vastuussa mistään välillisestä tuottamuksellisesta tappiosta tai vahingosta, muun muassa
sivustolla olevien tietojen perusteella tehdystä liiketoimesta johtuvasta vahingosta tai tappiosta, mistään
voiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä tai muusta tappiosta, joka johtuu palvelun
keskeytymisestä verkkoyhteyden katkeamisen vuoksi.
ALD ei myöskään ole vastuussa tuloksista, jotka johtuvat sen hallintaan kuulumattomista tekijöistä, eikä
mahdollisista tappioista tai vahingoista, joita koituu verkkosivuston käyttäjien tekniselle ympäristölle,
muun muassa laitteistolle, ohjelmistolle tai muille välineille, joita käytetään verkkosivustolla käyntiin tai
sivustolla olevien palvelujen ja/tai tietojen käyttämiseen.
Tuotteen tilaus ja investointipalvelujen tarjoaminen
Kaikki ALD:n tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamista koskevat pyynnöt on hyväksyttävä ALD:ssä, ja
hyväksyntä edellyttää, että tilaaja hyväksyy sovellettavat ehdot ja edellytykset sekä hinnat.
Verkkosivuston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietoja ei saa pitää julkisena tarjouksena eikä ALD:n
verkkosivuston kävijälle esittämänä pyyntönä. Palvelujen ja tuotteiden kohteena eivät ole henkilöt
maista, joissa kyseiset palvelut ja tuotteet on kielletty: kunkin henkilön, joka haluaa tilata
tuotteita/palveluja, on arvioitava oman neuvonantajansa kanssa, voiko hän tehdä sen oikeudellisen tai
verotuksellisen asemansa nojalla.
Varoitus ulkomailla asuville henkilöille (Ranskan ulkopuolella asuville)
Verkkosivustolla olevien tietojen ja palvelujen käyttöä voidaan rajoittaa tiettyjen henkilöiden tai muiden
maiden kuin Ranskan osalta. Palvelujen ja tuotteiden kohteena eivät ole henkilöt maista, joissa kyseiset
palvelut ja tuotteet on kielletty: kunkin henkilön, joka haluaa tilata tuotteita/palveluja, on arvioitava oman
neuvonantajansa kanssa, voiko hän tehdä sen oikeudellisen tai verotuksellisen asemansa nojalla.
Varoitus ”yhdysvaltalaisille henkilöille”

ALD:tä ei ole rekisteröity kaupan välittäjäksi Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperi- ja pörssilain,
sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’vuoden 1934 laki’), eikä minkään muun Yhdysvaltain
sovellettavan lain mukaisesti.
Immateriaaliomaisuus
Koko verkkosivustoa koskevat yleiset Ranskan ja kansainväliset tekijänoikeus-, tavaramerkki,
tietokanta- ja immateriaaliomaisuuslait siltä osin kuin niitä voidaan soveltaa verkkosivuston muotoon
(esim. toimitukselliset valinnat, asettelu, aiheet, tietojen käsittelykeinot ja näyttö) ja sisältöön (esim. teksti
ja kuvat).
Verkkosivuston sisällön jäljentäminen, uudelleen esittäminen, jakaminen tai uudelleen jakaminen
kokonaan tai osittain millä tahansa välineellä tai tavalla (muun muassa tallentamalla välimuistiin tai
syvälinkittämällä) sekä myynti, jälleenmyynti, jälleenvälitys tai mikä muu tahansa toimi, jonka
tarkoituksena on antaa kyseinen sisältö minkä tahansa kolmannen osapuolen saataville millä tahansa
tavalla, on kielletty, ellei siihen ole saatu etukäteen julkaisupäällikön kirjallista lupaa. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen katsotaan väärennökseksi, josta väärentäjä on siviili- ja rikosoikeudellisessa
vastuussa.
Sallittua on ainoastaan paperille jäljentäminen edellyttäen, että se tapahtuu ainoastaan henkilökohtaisiin
tarkoituksiin ja että asiakirjat jäljennetään kokonaisina tai että esitetään lyhyt lainaus, jossa lähde
mainitaan selvästi ja helppolukuisesti, esimerkiksi seuraavasti: ”Ote sivustolta www.aldcarmarket.com .
ALD SA pidättää kaikki oikeudet.”
Sivustolla esitetyt tavaramerkit on suojattu: niiden jäljentäminen tai käyttö on kiellettyä.
Hypertekstilinkit: ALD ei vastaa muille verkkosivustoille ohjaavista hypertekstilinkeistä eikä etenkään
niiden verkkosivustojen sisällöstä, joille linkit ohjaavat.
ALD ei vastaa hypertekstilinkeistä, jotka ohjaavat tälle verkkosivustolle.
Henkilötiedot
Käsittelyn tarkoitus
ALD on verkkosivuston rekisterinpitäjä, ja se kerää verkkosivuston kävijöistä henkilötietoja tarvittaessa
lomakkeilla ja yhteydenottosivuilla tilausten käsittelyä, hälytyksiä, ilmoituksia, tietojen lähettämistä ja/tai
kävijöiden
pyyntöihin
vastaamista
varten
sekä
markkinointitoimia
(kanta-asiakkuus,
myynninedistäminen) varten ja lisäksi sähköpostimainosten lähettämiseen asiakkaille, jotka eivät ole
kieltäytyneet siitä tai jotka ovat hyväksyneet sen.

Käsittelytoimien oikeusperuste
Tilausten käsittely, tilauksiin liittyvät hälytykset ja ilmoitukset, vastaukset tilauksiin liittyviin kysymyksiin:
käsittelyn oikeusperuste on Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu sopimuksen
täytäntöön paneminen (ks. 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).
Hälytysten ja ilmoitusten hallinnointi, tietojen lähettäminen, markkinointitoimet: käsittelyn oikeusperuste
on Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu suostumus (ks. 6 artiklan 1 kohdan
a alakohta), sellaisena kuin sitä edellytetään Ranskan postista ja sähköisestä viestinnästä annetun lain
L. 34-5 §:ssä.

Tiedot, jotka eivät ole pakollisia edellä mainittuja tarkoituksia varten, kerätään verkkosivuston kävijän
suostumuksella. Tämän suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.
Henkilötietoja kerätään vain siinä laajuudessa, joka on tarpeen niiden tehtävien täyttämiseksi.

Tietoryhmä
– Henkilöllisyys: arvo tai ammatti, etu- ja sukunimi, osoite, jakeluosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakkaan tunnistamiseen tarvittava sisäinen käsittelytunnus, tiedot
rekisteröitymisestä mainonnan lähettämisen kieltäviin luetteloihin.

– Tilauksiin liittyvät tiedot: tapahtumanumero, ostotiedot, ostojen määrä, laskujen maksamiseen liittyvät
tiedot (maksut, maksamattomat maksut, alennukset), tuotteiden palautus.
– Kanta-asiakkuutta ja uusien asiakkaiden kartoittamista koskevien toimien edellyttämät tiedot:
ostohistoria.

Tietojen vastaanottaja
Mikäli edellä mainittujen tarkoitusten täyttäminen sitä edellyttää, ALD voi antaa joitakin tietoja sen
yksiköille, palveluntarjoajille sekä kumppaneille, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen. Tietojen
siirrossa käytetään takeita, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen tietoturva ja salassapito
(toimivaltaisen tietosuojaviranomaisten lupa, kyseessä olevan palveluntarjoajan kanssa allekirjoitetut
sopimuslausekkeet ja/tai ALD-konsernin yritystä koskeva sitova sääntö).

Tietojen säilyttämisaika
Ellei oikeudellisissa tai sääntelyyn liittyvissä säännöksissä toisin määrätä, henkilötietoja säilytetään
ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen niiden käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten voimassa
olevien oikeudellisten rajoitusten mukaisesti.
– Tilauksen hallintaa ja laskutusta varten tarvittavat tiedot: koko liikesuhteen keston ajan ja kymmenen
(10) vuotta kirjanpitoa varten.
– Kanta-asiakkuutta ja uusien asiakkaiden kartoittamista varten tarvittavat tiedot: koko kaupallisen
suhteen keston ajan ja kolme (3) vuotta viimeisestä ostosta.
– Uusien asiakkaiden kartoittamisesta saatavat tiedot rekisteröitymisestä mainonnan lähettämisen
kieltäviin luetteloihin: kolme (3) vuotta.

Sinun oikeutesi:
Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, oikeus
vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus pyytää tietojen siirtämistä sovellettavissa määräyksissä
määritettyjen ehtojen mukaisesti. Pyynnön voi lähettää seuraavaa sähköpostiosoitteeseen:
dpo.ald@aldautomotive.com
Voit ottaa myös yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteeseen dpo.ald@aldautomotive.com. Sinulla on
oikeus tehdä valitus Ranskan tietosuojaviranomaiselle (Commission Nationale Informatique et Liberté,
CNIL),
joka
on
henkilötietoja
koskevien
velvollisuuksien
noudattamisesta
vastaava
valvontaviranomainen.
Evästeet
Verkkosivustolla käytetään ”evästeitä”. Eväste on käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto, jonka
avulla käyttäjä tunnistetaan verkkosivuston selaamisen aikana. Evästeillä parannetaan käyttäjien
liikkumista verkkosivustolla ja tehdään siitä entistä turvallisempaa.
Lisätietoa: https://www.aldautomotive.com/cookie-policy

Turvallisuus
Verkkosivusto on suojattu korkeatasoisella teknisellä suojauksella ja sitä valvotaan jatkuvasti.
Algoritmeissa ja mekanismeissa, joita käytetään suojaamaan käyttäjän ja ALD:n välistä viestintää ja
käyttäjää koskevia tietoja, noudatetaan voimassa olevaa Ranskan lainsäädäntöä.

