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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYOHJE 

KGH Customs Services AB on Ruotsissa rekisteröity osakeyhtiö, jonka rekisteröintitunnus on 556096-

7431, Skandiahamnen, Sydatlanten 6, SE-403 36 Göteborg, Ruotsi (jäljempänä "KGH"). KGH on 

henkilötietojen käsittelyssä lain ja tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä. KGH:lla viitataan 

jäljempänä myös muihin KGH:n kanssa samaan konserniin kuuluviin, henkilötietoja käsitteleviin 

yksiköihin.  

 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja KGH käsittelee? 

 

KGH käsittelee sinun itsesi KGH:lle antamia ja KGH:n sinusta keräämiä henkilötietoja. 

 

KGH:lle antamasi henkilötiedot 

 

Kun otat KGH:hon yhteyttä käyttämällä kaupan ja tullauksen hallinta-, toiminta-, strategia-, 

yhdenmukaisuus- ja digipalveluita, otat meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, 

verkkosivustollamme olevalla yhteydenottolomakkeella tai kirjeitse tai organisaatiosi yhteyshenkilönä, 

osallistut Customs Academy -koulutukseemme, tilaat uutiskirjettämme tai lataat materiaalia 

verkkosivuiltamme, KGH käsittelee itse meille antamiasi henkilötietoja. Tällaisia henkilötietoja ovat 

esimerkiksi etu- ja sukunimi, asema tai rooli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja suhteesi 

KGH:hon. KGH voi toimia henkilötietojen käsittelijänä ja käsitellä asiakkaitasi koskevia henkilötietoja 

tässä ominaisuudessa. Tämä suhde on kuvattu tarkemmin tietojenkäsittelysopimuksessa 

organisaatiosi kanssa. 

KGH käsittelee henkilötietojasi vain näiden henkilötietojen käsittelykäytänteiden  sekä sovellettavien 

lakien ja säädösten mukaisesti. Sinun on annettava KGH:lle edellä mainitut yhteystietosi 

hallinnoidaksemme kaupan ja tullauksen hallinta-, toiminta-, strategia-, yhdenmukaisuus- tai 

digipalveluita, ladata materiaaleja KGH:n verkkosivustolta tai tilataksesi KGH:n uutiskirjeen. Muiden 

henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista.  

 

KGH:n sinusta keräämät henkilötiedot 

 

KGH kerää sinusta henkilötietoja, kun vierailet KGH:n verkkosivustolla ja lataat materiaalia, tilaat 

KGH:n uutiskirjeen tai käytät verkkosivustolla olevia yhteydenottolomakkeita. Tällaisia tietoja ovat 

esimerkiksi IP-osoitteesi, verkkosivujen alasivut, joilla olet vieraillut ja tieto siitä, jos olet avannut 

KGH:n lähettämän sähköpostiviestin.  
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Miksi henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

 

Sinun on tärkeä ymmärtää, miksi KGH käsittelee henkilötietojasi ja mikä on henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste. 

 

Sopimukset sinun tai edustamasi organisaation ja KGH:n välillä  

 

KGH:n täytyy käsitellä etu- ja sukunimeä, asemaa tai roolia, osoitetta, sähköpostiosoitetta, 

puhelinnumeroa, IP-osoitetta ja suhdettasi KGH:n kanssa voidakseen täyttää sinulle arvostettuna 

asiakkaana tekemänsä sitoumuksen toimittaa KGH:n kaupan ja tullauksen hallinta-, toiminta-, 

strategia-, yhdenmukaisuus- tai digipalveluita sekä materiaaleja ladattavaksi KGH:n verkkosivustolta ja 

KGH:n uutiskirjeitä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on välttämätöntä 

sopimuksen solmimisen tai täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Mikäli olet organisaatiosi edustajana 

yhteydessä KGH:hon, KGH käsittelee edellä lueteltuja henkilötietojasi voidakseen huolehtia yhtiön 

velvoitteista organisaatiotasi kohtaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että 

henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen oikeutetun edun toteuttamiseksi, jota sinun etusi, 

oikeutesi ja vapautesi eivät syrjäytä. KGH:n tarve käsitellä henkilötietoja ollakseen viestintäyhteydessä 

liiketoimintakumppaninsa edustajan kanssa syrjäyttää sinun mahdollisen tarpeesi suojata 

yksityisyyttäsi. 

 

KGH:n markkinointi 

 

Koska olet KGH:n asiakas, lähetämme sinulle tietoa kaupan ja tullauksen hallinta-, toiminta-, strategia-

, yhdenmukaisuus- tai digipalveluistamme säännöllisesti. KGH käsittelee kaikkia yllä mainittuja 

henkilötietoja markkinoinnissaan käyttäen mm. sähköisiä viestintäpalveluja. Suoramarkkinointi 

toteutetaan postitse, sähköpostitse ja lähettämällä tekstiviestejä. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperusteena on, että henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen oikeutetun edun 

toteuttamiseksi, jota sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi eivät syrjäytä. Tällainen oikeusperuste, kuten 

KGH:n tuotteiden ja palveluiden markkinoiminen, on olemassa, koska KGH:n asiakkaana tästä voi olla 

sinulle hyötyä. KGH:n tarve käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa syrjäyttää sinun 

mahdollisen tarpeesi suojata yksityisyyttäsi. 

 

Viestinnän sisältämät henkilötiedot 

 

KGH saattaa olla vastaanottajana sähköpostiviesteissä, jotka sisältävät kolmannen osapuolen 

henkilötietoja, ja käsittelee siten myös näitä henkilötietoja. KGH tiedottaa henkilötietojen käsittelystä 

sinulle kolmantena osapuolena tarvittaessa erikseen.  

 

Kirjanpitoa ja tullausta koskeva lainsäädäntö 

 

KGH käsittelee kirjanpitoa ja tullausta varten tarjoamiaan palveluita koskevia tietoja. Kirjanpitoa ja 

tullausta koskevassa lainsäädännössä, esimerkiksi Unionin tullikoodeksissa (UCC), edellytetään, että 

KGH ylläpitää tietyt henkilötiedot sisältävää henkilötietorekisteriä. Tämän nojalla KGH:n käsittelemiä 

henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, asema tai rooli, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tässä tapauksessa lakisääteisen velvoitteen 

noudattaminen.  

Senkin jälkeen, kun muut oikeusperusteet eivät ole enää voimassa, KGH käsittelee henkilötietojasi 

edellä mainittujen lakien ja säädösten velvoittamassa laajuudessa. 
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Kuinka kauan KGH käsittelee henkilötietoja? 

 

KGH säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista 

varten ja edellä kuvatut oikeusperusteet ovat voimassa. Henkilötietojasi voidaan tallentaa eri 

sijainteihin ja erilaisia tarkoituksia varten. Jos henkilötiedot on poistettu tarpeettomina yhdestä 

järjestelmästä, ne saattavat silti olla tallennettuina eri tarkoitusta varten johonkin toiseen järjestelmään.   

Henkilötietoja, joita KGH käsittelee täyttääkseen sopimukseen tai molemminpuoliseen etuun 

perustuvat velvoitteensa sinua tai edustamaasi organisaatiota kohtaan, säilytetään vain niin kauan 

kuin on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai KGH:n etu syrjäyttää sinun etusi. 

Kirjanpidon yhteydessä käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään sovellettavan kirjanpitolainsäädännön 

mukaisesti kymmenen vuotta. Tullaustarkoituksessa käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään sovellettavan 

tullilainsäädännön ja tulliviranomaisten vaatimusten mukaisesti yksitoista vuotta. 

KGH säilyttää henkilötietojasi edellä kuvattuja markkinointitarkoituksia varten enintään yhden vuoden 

sen jälkeen, kun olet lakannut käyttämästä KGH:n kaupan ja tullauksen hallinta-, toiminta-, strategia-, 

yhdenmukaisuus- tai digipalveluita, olet ladannut materiaaleja KGH:n verkkosivustolta tai olet 

päättänyt KGH:n uutiskirjeen tilaamisen.  

 

Mihin KGH siirtää henkilötietojasi ja millä maantieteellisillä alueilla henkilötietojasi käsitellään? 

 

KGH:n lisäksi myös muut saattavat käsitellä henkilötietojasi. Henkilötietosi voidaan luovuttaa KGH:n 

emoyhtiölle BDC DOVANA S.A.R.L:lle ja sen KGH Group -konserniin kuuluville tytäryhtiöille sekä 

KGH:n kumppaneille. Nämä kaikki voivat myös käsitellä henkilötietojasi. KGH:n yhteistyökumppaneilla 

tarkoitetaan maissa, joissa KGH:lla ei ole omaa yhtiötä, olevia yksiköitä, jotka avustavat palveluiden 

tarjoamisessa kyseisissä maissa. Henkilötietosi voidaan luovuttaa myös toimijoille, jotka käsittelevät 

henkilötietoja KGH:n puolesta. Tällaisia toimijoita kutsutaan henkilötietojen käsittelijöiksi. KGH on 

varmistanut sopimuksin, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietojasi näiden 

henkilötietojen käsittelykäytänteiden ja KGH:n muiden ohjeiden mukaisesti. 

KGH voi luovuttaa henkilötietojasi salliakseen KGH:n omaisuuden tai sen osan sulauttamisen, 

hankinnan tai myynnin.  

KGH voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, jotka edellyttävät KGH:lta kyseisten 

henkilötietojen luovuttamista.  

Henkilötietosi jaetaan Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisäisille ja 

ulkopuolisille toimijoille.  

 

Lakisääteiset oikeutesi 

 

Sinulla on oikeus saada tietää maksutta, lähettämällä kirjallinen pyyntö alla mainittuun 

sähköpostiosoitteeseen, mitä henkilötietoja KGH sinusta tallentaa ja miten kyseisiä tietoja käytetään ja 

käsitellään. Mikäli henkilötietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää, että KGH 

oikaisee tai poistaa kyseiset henkilötiedot ja toimittaa sinulle kopion henkilötiedoistasi. 

Jos pyyntösi on perusteeton tai kohtuuton, jos esimerkiksi pyydät toistuvasti ja lyhyin väliajoin saada 

tietää, mitä henkilötietoja KGH sinusta tallentaa, kopiota henkilötiedoistasi tai KGH:a poistamaan 

kyseiset henkilötiedot, KGH:lla on oikeus kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea tai periä 

kohtuullinen maksu, jolla katetaan pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset 

kustannukset. 
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Sinun oikeutesi 

 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Ellet halua, että 

henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointiin, ilmoita siitä KGH:lle sähköpostitse osoitteeseen 

integrity@kghcustoms.com . Saatuamme viestin pyrimme mahdollisuuksien mukaan lopettamaan 

henkilötietojesi käsittelyn ja poistamaan henkilötietosi. Emme kuitenkaan voi poistaa tietoja, mikäli 

meidän on käsiteltävä niitä jotain muuta tarkoitusta varten. 

Voit myös ottaa yhteyttä, jos sinulla on jotain huomautettavaa koskien tapaa, jolla KGH käsittelee 

henkilötietojasi. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien KGH:n henkilötietojen 

käsittelyä tai siihen liittyvien pyyntöjen käsittelyä. KGH Groupin pääkonttori ja päätoimipaikka on 

Ruotsissa. KGH Group harjoittaa liiketoimintaa tytäryhtiöidensä kautta useissa eri maissa. Ruotsin 

valvontaviranomainen Datainspektionen/ Integritetskyddsmyndigheten (Ruotsin 

tietosuojaviranomaisen nimi muuttuu vuoden 2018 aikana) https://www.datainspektionen.se/on 

johtava valvontaviranomainen KGH Groupin rajat ylittävässä käsittelyssä. Pääsääntöisesti mahdolliset 

valitukset tulisi siis osoittaa Ruotsin viranomaisille.   

KGH voi muuttaa näitä henkilötietojen käsittelykäytänteitä. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 30 

päivää sen jälkeen, kun KGH on tiedottanut sinulle  henkilötietojen käsittelykäytänteiden muutoksesta 

verkkosivustollaan https://kghcustoms.com/en/, kirjeitse tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai 

tekstiviestillä. 
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