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ASIAKASLUPAUKSET

TIETOTURVAKÄYTÄNTÖ
Tietoturvakäytäntö
TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEET
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisterinpitäjä
XXL Sports & Outdoor Oy (”XXL”)
Sähkötie 5
01510 Vantaa
Y-tunnus: 2541215-9
Yhteydenotot
Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@xxl.fi
Henkilötiedot – Yksityisyyden suoja

Alla olevien tietojen tarkoitus on antaa sinulle asiakkaana tietoja siitä, mitä henkilötietoja sivuillamme (xxl.fi) kerätään ja miten näitä henkilötietoja käytetään. Yksityisyyden suojasi on tärkeää XXL:lle ja XXL noudattaa kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, mukaan lukien henkilötietolakia ja Yleistä
Tietosuoja-asetusta (GDPR).
Suostumus
Huomioi, että joitakin henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella esimerkiksi markkinoinnissa, mukaan lukien uutiskirje ja yhteydenotot. Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tällaisen henkilötietojesi käsittelemisen. Katso alta, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tässä yhteydessä.
Kerätyt henkilötiedot
XXL kerää henkilötietoja, kun sitoudut vastaanottamaan tarjouksen sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä, rekisteröit myyntitilauksen varastoillemme, teet ostoksia sivulla xxl.fi, luot käyttäjän “Omat sivuni” –sivulle ja/tai osallistut XXL:n järjestämiin kilpailuihin. Keräämme myös evästeiden kautta tietoja siitä, miten käytät
internet sivujamme. Voit tämän sivun alaosasta lukea lisää evästeistä ja siitä, mitä evästeitä käytämme.
XXL:n kerää ja käsittelee seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jossain tapauksissa pyydämme syntymäpäivääsi ja hyväksyntääsi tietojen käyttämiseen markkinoinnissa, mukaan lukien uutiskirjeet sähköpostitse/tekstiviestillä ja muut suoramarkkinointitavat, sekä viestinnässä sellaisten
sosiaalisten medioiden kautta, joissa olet hyväksynyt yhteyden kanssamme. Voimme myös käyttää henkilötietojasi kohdistaaksemme sinuun suoramarkkinointiin internetissä ja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa tai Googlessa.
Joissain tapauksissa tietoja saatetaan hankkia myös kolmansilta osapuolilta muun muassa henkilötietojen laadunvarmistukseen liittyen.
Miten XXL käyttää - ja kuka voi käyttää henkilötietojasi
XXL käyttää kerättyjä henkilötietoja ainoastaan markkinointitarkoituksiin tai XXL:stä tehtyjen ostojen yhteydessä (joko verkkokaupasta tai fyysisen liikkeen kautta). XXL kerää tietoja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme asianmukaisia, asiakkaan intresseihin sopivia tarjouksia. Lisäksi tietoja käytetään hyvän
asiakaskokemuksen varmistamiseksi sivustollamme xxl.fi.
XXL Sports & Outdoor Oy, Y-tunnus 2541215-9, on käsiteltyjen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä. XXL ei myy tai siirrä meille annettuja henkilötietoja kolmansille osapuolille – mikä tarkoittaa, että et vastaanota tietoja antamiesi henkilötietojen perusteella muilta yhtiöiltä kuin meiltä. XXL käyttää alihankkijoita ja
yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä kuten myös XXL:n puolesta tapahtuvassa markkinoinnissa.
Henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen tapahtuvat pääasiassa EU/ETA-alueella. Tiedot uutiskirjeen lähettämistä varten siirretään alihankkijalle, SendGrid, Inc:lle, Yhdysvaltoihin Privacy Shield –järjestelyn nojalla.

Henkilötietojen käsittely tehdään joko perustuen sopimuksen täyttämiseen, jos täytämme sopimuksen kanssasi, suostumuksen perusteella (kuten markkinoinnissa tai uutiskirjeiden osalta), tai XXL:n laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi kirjanpitoa tms. varten.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilötietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötiedot markkinointitarkoituksiin poistetaan mikäli uutiskirjeen tilaus peruutetaan tai suostumus perutaan. Tilausten tekemiseen tai sopimuksiin XXL:n kanssa liittyvät
henkilötiedot poistetaan, kun sopimus on täytetty ja kaikki sopimuksen ehdoista johtuvat velvoitteet ovat täytetty. Henkilötiedot, jotka liittyvät XXL:n laillisten velvollisuuksien toteuttamiseen poistetaan niin pian, kun lailliset velvoitteet ovat täytetty.
Sinua ei vaadita antamaan XXL:lle henkilötietoja, mutta se saattaa olla edellytyksenä tavaroiden ja palveluiden vastaanottamiselle. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi koskien henkilötietojen käsittelemistä markkinointitarkoituksiin. Helpoin tapa suostumuksen peruuttamiseen on peruuttaa uutiskirjeen
tilaaminen jokaisen uutiskirjeen alareunaan sisällytettyä linkkiä hyödyntämällä. Voit myös muuttaa ja tarkastella henkilötietojasi ”Omat sivuni” –sivulla ja perua suostumuksesi sivujen kautta.
Olet oikeutettu tekemään valituksen henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle, katso lisää osoitteesta www.tietosuoja.fi.
Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysymyksiä XXL:n käsittelemistä itseesi liittyvistä henkilötiedoista, haluat päästä käsiksi niihin tai poistaa ne, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@xxl.fi. Voit myös muuttaa tietojasi ja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa henkilökohtaisilla
sivuillasi: xxl.fi/login. Uutiskirjeen voit peruuttaa myös osoitteessa https://www.xxl.fi/uutiskirjeenperuutus

TIETOTURVAKÄYTÄNTÖ
Evästeet (cookies) XXL.fi:ssä
Kuten useimmat muutkin nettisivustot myös XXL.fi kerää nykyään automaattisesti tietoa evästeiden (cookies) avulla. Kun vierailet nettisivustollamme, evästeet keräävät tietoa verkkopalvelimeen lokitiedostoista. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi. Tietoa, jota kerätään
evästeillä ovat IP-osoite, selaintyyppi, laajakaistapalveluntarjoaja (ISP), käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja aika sekä muuta tietoa, jotka liittyvät navigointiin.
Evästeiden keräämien tietojen avulla analysoimme sivustojemme käyttöä ja näin kehitämme sivustomme käyttäjäkokemusta paremmaksi. Tietoa käytetään vain meillä sisäisesti XXL:ssä, eikä välitetä kolmansille osapuolille tai toisille henkilöille XXL:n ulkopuolelta. Emme koskaan tallenna tietoja, jotka voivat tunnistaa
henkilöllisyytesi.
Yleiskatsaus XXL.fi:n evästeisiin
Käytämme useita eri evästeitä eri tarkoituksiin:
Analyysievästeet: Näitä evästeitä käytetään analysoimaan sivuston käyttäjäkokemusta, toiminnallisuutta ja sisältöä.
_pk_ses
_pk_id
JSESSIONID
Ess
_dc_gtm_UA, _ga, _gat_UA:
pv:
ric
s
Tekniset evästeet: Käytämme seuraavia evästeitä varmistaaksemme, että sivustomme on nopea, turvallinen ja helposti käytettävissä.
Netscaler
Personointievästeet: Käytämme seuraavia evästeitä, jotta voimme sovittaa sisältömme niin, että sillä on merkitystä sinulle.
gitosg_gid, Giosg_chat_id
NSC_wtsw, rr_rcs
NID
PGPC, PREF and DV
mvtid
psthc, sthc
m
n
CONSENT
act:
lu:
Markkinointitarkoituksiin evästeet: XXL.fi käyttää evästeitä kolmansilta osapuolilta, jotta voimme esittää olennaisia tarjouksia ja mainoksia XXL.fi:n ulkopuolisissa kanavissa. Käyttämämme kolmannet osapuolet ovat MySpace, Vindicosuite, Facebook, Google, VeInteractive, Rich Relevance ja Doubleclick:
beacons_enabled:
presistent_id:
visit_id:
uid:
ct:
id:
c_user, datr, fr, presence, s, xs, csm:
Miten evästeiden käytön voi estää?
Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit tehdä muutoksen selaimeesi niin, että se automaattisesti estää evästeet tai ilmoittaa joka kerta, kun sivusto haluaa tallentaa evästeet. XXL.fi ei kuitenkaan toimi optimaalisesti, jos päätät estää evästeiden käytön.
Miten evästeet voidaan poistaa?
Selaimen asetuksista voit poistaa evästeet, jotka ovat tallentuneet tietokoneellesi. Evästeet voivat kuitenkin palautua vieraillessasi myöhemmin uudestaan XXL.fi:ssä, vaikka olet poistanut evästeet. Evästeiden poistamisen onnistuminen riippuu myös siitä, mitä selainta käytetään.
Evästeiden käytön hyväksyminen
Käyttäessäsi XXL.fi-sivustoa hyväksyt, että voimme käyttää evästeitä, kuten edelle on mainittu.

