
Kaikki tuotemerkit, yksi käytäntö suojanasi.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty 14. lokakuuta 2022

Lataa kopio tästä tietosuojakäytännöstä (PDF)

Usein esitetyt kysymykset

Yleisiä kysymyksiä tietojesi keräämisestä, säilyttämisestä ja käytöstä.

Myymmekö henkilötietojasi rahallista korvausta vastaan? Emme

Jaammeko tietojasi kolmansille osapuolille? Kyllä

Saammeko tietoja muilta yrityksiltä, joille olet antanut luvan tietojen käsittelyyn? Kyllä

Käytämmekö tietojasi tuotesuositusten ja sivustokokemusten parantamiseen? Kyllä

Annammeko sinulle mahdollisuuden hallita tietojasi? Kyllä

Miten voit hallita tietojasi

Sinulla on oikeus hallita henkilötietojasi. Voit käyttää oikeuksiasi ja muuttaa asetuksiasi

milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt

Rekisteröintimaastasi riippuen P&G-tilisi voi tarjota mahdollisuuden tietojesi tarkasteluun, päivittämiseen

tai poistamiseen. 

Tietosuojaa, jonka ansaitset.

Käsittelemme tietojasi huolellisesti ja järkevästi. Käytäntömme ja vaatimustenmukaisuutemme
takaavat sen. Voit aina ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

Ke
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Ellei niin ole, voit pyytää tietojesi saantia, niiden poistamista tai oikaisua, kieltäytyä

markkinointisähköposti- tai -tekstiviestien vastaanottamisesta tai vastustaa sähköpostiosoitteesi tai

puhelinnumerosi käyttöämme mainontaan täällä. 

Voit myös pyytää meitä lopettamaan sähköposti- ja tekstiviestien lähettämisen noudattamalla näiden

viestien mukana lähetettyjä kieltäytymisohjeita. Huomaathan, että meidän on kenties säilytettävä tiettyjä

tietoja valintojesi noudattamiseksi (esim. jos pyydät meitä lopettamaan markkinointisähköpostiviestien

lähettämisen, meidän on säilytettävä sähköpostiosoitteesi, jotta järjestelmämme muistavat, ettet enää

halua vastaanottaa markkinointiviestejä kyseiseen sähköpostiosoitteeseen). 

On myös tilanteita, joissa emme välttämättä pysty noudattamaan pyyntöäsi (esim. poistamaan

tapahtuman tietoja, koska meillä on laillinen velvoite säilyttää ne, tai mm. petosten ehkäisemiseksi,

turvallisuussyistä tai muiden yksityisyyden suojaamiseksi).  

Perinteinen käyttötottumuksia seuraava mainonta

Miten voit lopettaa perinteisten kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainosten vastaanottamisen

Jos et enää halua P&G:n kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa, voit  napsauta tästä tai

napsauttaa AdChoices-kuvaketta jollakin sivustollamme. Eurooppaa varten voit napsauttaa tästä. Muista

kieltäytyä mainoksista kaikkien mainostajakumppaniemme osalta:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

Voit myös estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainosten näkymisen estämällä evästeiden

näkymisen selaimessasi kieltäytymällä ”tietojen käyttöoikeus” -pyynnöistä, joita sovellukset yleensä

näyttävät niitä asentaessasi, tai muokkaamalla laitteesi mainosten seurannan asetuksia. Huomaa, että

saatat myös saada räätälöityjä mainoksia sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella, jos olet

antanut ne meille markkinointitarkoituksia varten. Jos haluat kieltää tällaisen käytön, ota meihin yhteyttä.

Näet edelleen ”asiayhteyteen perustuvia” mainoksia, vaikka kieltäisit kiinnostuksen kohteisiin perustuvien

mainosten näyttämisen  Vaikka lopettaisimme kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainosten

lähettämisen, saat silti tuotemerkkiemme mainoksia tietokoneellesi tai mobiililaitteisiisi. Nämä mainokset

perustuvat kuitenkin niiden sivustojen asiayhteyteen, joilla vierailet, ja niitä kutsutaan asiayhteyteen

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
http://optout.aboutads.info/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


perustuviksi mainoksiksi. Toisin kuin kiinnostuksen kohteisiin perustuvat mainokset, jotka perustuvat

sivuihin, joilla käyt matkapuhelimellasi tai tietokoneellasi, asiayhteyteen perustuvat mainokset ovat

mainoksia, joita näytetään sinulle sen sivun asiayhteyden perusteella, jolla parhaillaan vierailet. Saatat

esimerkiksi edelleen nähdä jonkin vauvanhoidon tuotemerkkimme mainoksen etsiessäsi

vauvanhoitotuotteita verkosta, koska näillä sivuilla on perinteisesti vieraillut lähinnä tuoreita tai odottavia

vanhempia. Sinun on myös syytä tietää, että saatamme edelleen kerätä tietoja tietokoneeltasi tai

laitteiltasi ja käyttää niitä muihin tarkoituksiin, kuten sivustojemme toiminnan arviointiin,

kuluttajatutkimukseen tai petosten havaitsemiseen. 

Evästeiden poistaminen poistaa myös kieltäytymisesi  Kun kieltäydyt kiinnostuksen kohteisiin

perustuvasta mainonnasta, lähetämme selaimeesi kieltäytymisevästeen, joka kertoo meille, ettet enää

halua vastaanottaa meiltä kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia. Kieltäytymisevästeesi

poistetaan, jos päätät poistaa kaikki evästeet. Tämä tarkoittaa, että sinun on kieltäydyttävä uudelleen, jos

et edelleenkään halua vastaanottaa kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia.

Tarkastella Tai Poistaa Jos haluat esittää pyynnön tarkastella tai poistaa perinteisessä käyttötottumuksia

seuraavassa mainonnassa käytettäviä henkilötietoja, kuten tietoja, joita meillä saattaa olla sinusta eväste-

tai laitetunnisteen tasolla ja joita käytämme merkityksellisten mainosten esittämiseen sinulle, ota meihin

yhteyttä täällä. Jotta pyyntösi voidaan käsitellä, tarvitsemme jonkin seuraavista tunnisteista:

• evästetunnisteesi palveluntarjoajiltamme: Tapad, Neustar, MediaMath ja TheTradeDesk 

• mobiilimainontatunnuksesi (IDFA, Android ID) 

• TV-laitteesi mainontatunnus, joka on älytelevisiopalveluntarjoajan yksilöllinen tunnus, esim. Rokun

mainontatunnus.  

Pohjoismaita koskevia lisätietoja

Jos olet luovuttanut tietojasi käymällä tietyillä pohjoismaisilla sivustoillamme tai kumppaneidemme

sivustoilla, mukaan lukien

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se

• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.�/�-�
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• https://www.oralb.dk/da-dk

• https://www.babybox.se

voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi napsauttamalla kohtaa täällä.

Kuluttajatutkimuksiin osallistujat

Jos haluat esittää pyynnön, joka koskee henkilötietojasi, joita meillä saattaa olla siksi, että olet osallistunut

johonkin tutkimuksistamme, katso yhteystiedot suostumuslomakkeestasi tai soita

tutkimuskeskukseemme tai käy siellä.

Kalifornian asukkaat

Jos asut Kaliforniassa, voit saada hallussamme olevat henkilötietosi, pyytää tietoja siitä, miten

käsittelemme henkilötietojasi, pyytää meitä poistamaan tietosi tai pyytää, ettemme enää ”myy”

henkilötietojasi (niin kuin ”myydä” määritellään Kalifornian kuluttajatietosuojalaissa). Jos haluat tietää lisää

tai käyttää näitä oikeuksiasi, napsauta tästä.

ETA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaat

Jos asut ETA-maassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai olet fyysisesti ETA:n tai Yhdistyneen

kuningaskunnan alueella, sinulla on oikeus saada säilyttämämme henkilötietosi, pyytää, että virheelliset,

vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot korjataan tai poistetaan tai niiden käyttöä rajoitetaan, ja pyytää

meitä tarjoamaan tietosi muodossa, jossa voit siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle. Voit myös peruuttaa

suostumuksesi milloin tahansa, jos henkilötietojesi käsittelymme edellyttää suostumustasi. Voit myös

kieltää meiltä henkilötietojesi käsittelyn (silloin sinun pitää pyytää meitä lopettamaan niiden käytön), jos

käsittely perustuu oikeutettuun etuumme (mikä tarkoittaa, että meillä on perusteltu syy käyttää tietoja).

Jos haluat esittää pyynnön, napsauta tästä.

Jos haluat lisätietoja tietosuojasta ja henkilökohtaisesta tietosuojastasi yleensä, käy Euroopan

tietosuojavaltuutetun sivustolla osoitteessa https://edps.europa.eu/data-protection/ tai Yhdistyneen

kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun viraston sivustolla osoitteessa https://ico.org.uk.. Jos et ole

tyytyväinen kysymyksiisi antamiimme vastauksiin, voit esittää valituksen asuinmaasi

tietosuojaviranomaiselle.

Procter and Gamble España SA noudattaa AUTOCONTROLin tietosuojaa koskevia käytännesääntöjä, jotka

on hyväksynyt Espanjan tietosuojavirasto, joten se kuuluu tietosuojaan ja mainontaan liittyviin

tietojenkäsittelyä koskeviin kanteisiin sovellettavan tuomioistuinten ulkopuolisen järjestelmän piiriin,

johon kiinnostuneet voivat tutustua verkkosivustolla www.autocontrol.es.

Suunhoidon ammattilaiset

Jos olet suunhoidon ammattilainen ja olet toimittanut meille tietosi etsiessämme ammattilaisia, myös

sivustomme https://www.dentalcare.com kautta, ota yhteyttä P&G:n paikallisen edustajan, esim. Oral-B:n,

https://www.oralb.dk/da-dk
https://www.babybox.se/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/
https://consumersupport.pg.com/dsrform/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
https://edps.europa.eu/data-protection/
https://ico.org.uk/
http://www.autocontrol.es/
https://www.dentalcare.com/


kautta.

Miten keräämme ja käytämme tietoja

Kuten kaikki tuotemerkit, keräämme tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme tai

jaat tietoja, jotka voidaan vuorostaan jakaa meille. Teemme tämän kunnioittavasti ja

huolellisesti suojataksemme oikeuksiasi. Tietojen avulla sinua saatetaan ymmärtää

paremmin kuluttajana ja ihmisenä. Voimme käyttää hallussamme olevia tietoja erikseen

tai yhdistellä niitä tarjotaksemme sinulle parempia tuotteita, palveluja ja kokemuksia.

Miten keräämme tietoja

Keräämme tietoja sinusta monin tavoin ja monista paikoista. Osa keräämistämme tiedoista voi sisältää

henkilötietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseesi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimesi,

sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi. Joissakin maissa, kuten ETA-maissa,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvaltain osavaltioissa, esimerkiksi Kaliforniassa, myös IP-

osoitteen tai eväste- ja mobiililaitetunnisteiden kaltaisia tietoja voidaan pitää henkilötietoina. 

Huomaa: Voimme yhdistellä kaikkia sinusta keräämiämme tietoa tarjotaksemme sinulle parempia

tuotteita, palveluja ja käyttäjäkokemuksia. 

Jaat tietoja suoraan

Luovutat meille tietojasi rekisteröidessäsi tilin verkkosivustoillamme tai mobiilisovelluksissamme tai

soittamalla tai lähettämällä sähköpostia meille. Saatamme kysyä esimerkiksi nimeäsi, sähköposti- tai

kotiosoitettasi, syntymäaikaasi, maksutietojasi, ikääsi, sukupuoltasi, perheesi kokoa ja tapaa, jolla haluat

meidän lähettävän sinulle tietoa tuotteistamme ja palveluistamme – esimerkiksi kotiosoitteeseesi,

sähköpostiosoitteeseesi tai tekstiviestinä.

Olet vuorovaikutuksessa verkkosivustojen ja sähköpostiviestien välityksellä

Saatamme käyttää tekniikoita, jotka keräävät automaattisesti tietoja, kun vierailet sivustoillamme, katsot

mainoksiamme tai käytät tuotteitamme tai palvelujamme. Käytämme esimerkiksi evästeitä (pieniä

tiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneesi selaimeen) saadaksemme tietää käyttämäsi selaimen ja

käyttöjärjestelmän, IP-osoitteesi, verkkosivut, joilla käyt, linkit, joita napsautat, ja sen, oletko avannut meiltä

saamasi sähköpostiviestin.

Käytät mobiilisovelluksia ja muita laitteita

Jotta saisit mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen, saatamme käyttää tekniikoita, jotka keräävät

tietoja puhelimestasi, kun käytät mobiilisovelluksiamme tai ”älylaitteitamme” kotonasi. Annat

suostumuksesi tähän, kun lataat sovelluksen verkosta tai asennat kotiisi Internetiin yhdistettyjä laitteita.

Nämä tiedot saattavat sisältää matkapuhelimesi tai muun laitteesi mainontatunnuksen, tietoa puhelimesi

käyttöjärjestelmästä, tavoistasi käyttää sovellusta tai laitetta sekä fyysisen sijaintisi. Saat puhelimeesi tai

laitteeseesi ponnahdusilmoituksen, jonka avulla voit joko sallia tarkan maantieteellisen sijaintisi (tarkan

paikan, jossa olet tai missä käytät Internetiä) kertomisen meille tai estää sen.   



Olet yhteydessä kumppaneihin tai kolmansiin osapuoliin

Saatamme saada tietoja, joita toiset yritykset jakavat tai myyvät meille. Olet esimerkiksi saattanut antaa

toiselle yritykselle luvan jakaa henkilötietosi meille tilatessasi televiestintäpalveluja tai liittyessäsi

jälleenmyyjän kanta-asiakasohjelmaan. Saatamme kerätä tietoja myös paikoista, jotka tiedät jokaisen

voivan nähdä, kuten Internet-julkaisuista, blogiteksteistä, videoista tai sosiaalisen median sivustoilta.

Saatamme saada tietoja myös muilta yrityksiltä, kuten kuluttajatietojen jälleenmyyjiltä, jotka keräävät tai

koostavat työkseen henkilöitä koskevia tietoa julkisesti saatavilla olevista tietokannoista (sovellettavia

lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen), tai niiden käyttöön ja sen jälkeen meidän tietojesi käyttöömme

antamasi suostumuksen perusteella. Nämä tiedot saattavat koskea tulotasoasi, ikääsi, sukupuoltasi,

perheesi kokoa ja Internetistä tai alueesi kaupoista ostamiasi tuotteita.

Yleisiä tapojamme käyttää tietoja

Käytämme tietojasi apuna saavuttaaksemme tavoitteemme koskettaa ja parantaa sinun kaltaistesi

ihmisten elämiä joka päivä ympäri maailman.  

Käytämme tietojasi esimerkiksi 

• palvelujen tarjoamiseen sinulle  

• tunnistamiseesi ja todentamiseesi eri markkinointiohjelmissamme ja verkkosivustoillamme 

• kysymyksiisi tai tietopyyntöihisi vastaamiseen 

• asiakaspalvelun tarjoamiseen 

• tapahtumia koskevien viestien (kuten tiliotteiden tai vahvistusten) lähettämiseen 

• markkinointiviestien, kyselyjen ja kutsujen lähettämiseen 

• meiltä ostamiesi tuotteiden maksujen käsittelyyn 

• hyvitysten ja perintäkirjeiden käsittelyyn ja lähettämiseen 

• pyytämiesi tuotteiden tai näytteiden lähettämiseen 

• avun tarjoamiseen P&G:n sivuston tai sovelluksen asetustesi hallinnassa 

• kilpailuihin tai arvontoihin osallistumisesi mahdollistamiseen 

• vuorovaikutukseen kanssasi sosiaalisessa mediassa 

• kiinnostuksesi kohteiden ja valintojesi ymmärtämiseen paremmin ja merkityksellisten tarjousten ja

viestinnän tarjoamiseen sinulle ja muille kaltaisillesi



• Tarjota sinulle olennaisia mainoksia ja muille olennaisia mainoksia vastaavien yleisöjen perusteella. Jos

esimerkiksi rekisteröidyt vastaanottamaan pesuainetta koskevia markkinointisähköposteja

Yhdysvalloissa, voimme lähettää salatun sähköpostiosoitteesi Facebookiin Ranskassa, jotta voimme

löytää asiakkaita, jotka ovat Facebookin mukaan sinua vastaavia henkilöitä, jotta voimme näyttää heille

sen perusteella mainoksia Facebookissa.

Käytämme tietojasi myös sisäisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten

• laadunvalvontaan, koulutukseen ja analysointiin 

• turvallisuuden ylläpitoon ja varmistamiseen 

• järjestelmän ylläpitoon ja teknologian hallintaan, mukaan lukien verkkosivustojemme ja sovellustemme

optimointi 

• turvallisuustarkoituksiin, kuten uhkien tunnistukseen ja pahansuovalta tai vilpilliseltä toiminnalta

suojautumiseen 

• rekisterien ylläpitämiseen ja vuorovaikutuksen kuluttajien kanssa tarkkailuun, mukaan lukien osana

tapahtumatietoja ylläpidettävät lokit ja rekisterit 

• riskien hallintaan, tarkastuksiin, tutkimuksiin, raportointiin sekä muihin juridisiin ja

vaatimustenmukaisuustarkoituksiin 

Saatamme käyttää henkilötietojasi myös ymmärtääksemme sinua paremmin, muun muassa

• sisäiseen tutkimukseen 

• asiakkaitamme ilahduttavien tuotteiden, palvelujen ja ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 

• kohdekuluttajien tunnistamiseen 

Keräämme ja käytämme tietojasi, kolmansilta osapuolilta (esim. suositteluohjelman kautta) saadut tiedot

mukaan lukien, taloudellisen kannustimemme, palkintojemme, alennustemme (esim. hinta- tai

palvelukuponkien) ja kanta-asiakasohjelmien (yhdessä ”palkinto-ohjelmat”) hallinnointiin ja

ylläpitämiseen. Käytämme näissä ohjelmissa antamiasi tietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseen,

yksilöllisten palkintojen tarjoamiseen, tilasi seuraamiseen ohjelmassa ja ohjelman pisteiden tuotteisiin,

markkinointimateriaaliin, koulutustilaisuuksiin yms. vaihtamisen helpottamiseen. Jos suostut

osallistumaan johonkin palkinto-ohjelmistamme, voit perua suostumuksesi milloin tahansa ottamalla

meihin yhteyttä käyttämällä tässä tietosuojakäytännössä mainittuja yhteystietoja tai kyseisen palkinto-

ohjelman ehtojen ohjeissa kuvatulla tavalla. Voimme käyttää palkinto-ohjelmiimme osallistujilta kerättyjä

tai heihin liittyviä tietoja mihin tahansa muuhun tässä tietosuojakäytännössä kuvattuun tarkoitukseen tai

millä tahansa muulla tässä käytännössä kuvatulla tavalla. Katso lisätietoja siitä, miten laskemme

henkilötietojesi arvon palkinto-ohjelmia varten Kalifornian kuluttajatietosuojalain mukaisesti,

napsauttamalla kohtaa täällä.

Miten käytämme evästeitä



Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita lähetetään tietokoneellesi Internetiä selatessasi. Niihin tallentuu

hyödyllistä tietoa vuorovaikutuksestasi niiden verkkosivustojen kanssa, joilla käyt. Evästeet eivät kerää

tietokoneellesi, laitteellesi tai tiedostoihisi tallennettuja tietoja. Evästeet eivät sisällä tietoja, joiden avulla

sinut voitaisiin suoraan tunnistaa. Evästeet näyttävät tietokoneesi ja laitteesi ainoastaan satunnaisesti

määritettyinä numero- ja kirjainsarjoina (esim. evästetunniste ABC12345) eivätkä koskaan esim. nimellä

John E. Smith.

Käytämme evästeitä useista eri syistä, kuten

• tarjotaksemme sinulle merkityksellistä mainontaa 

• saadaksemme lisätietoa vuorovaikutuksestasi P&G:n sisällön kanssa 

• voidaksemme parantaa kokemustasi verkkosivustoillamme vieraillessasi 

• muistaaksemme asetuksesi, kuten kielen tai alueen, jotta sinun ei tarvitse räätälöidä verkkosivustoa

erikseen jokaisen käyntisi yhteydessä 

• havaitaksemme virheet ja korjataksemme ne 

• analysoidaksemme, kuinka hyvin verkkosivustomme toimivat 

Käyttämämme evästetyypit:

Ehdottoman tarpeelliset  Nämä evästeet mahdollistavat sivun latautumisen tai tarjoavat jonkin

olennaisen toiminnon, jota ilman sivu ei toimisi (esim. tallentaa tietosi ostoskoriin). 

Suoritusevästeet  Näiden evästeiden avulla sivustot muistavat valintasi sivustolle palatessasi. Jos

esimerkiksi valitset sivuston kieleksi ensimmäisellä käynnilläsi ranskan, seuraavan kerran sille palatessasi

sivusto näkyy automaattisesti ranskankielisenä. Kun kieliasetusta ei tarvitse valita joka kerran erikseen,

sivustosta tulee kätevämpi, tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi. 

Mainosevästeet  Näiden evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa yleisistä kiinnostuksen kohteistasi

esimerkiksi sen perusteella, millä verkkosivustoilla käyt ja mitä tuotteita ostat. Tämä voi myös auttaa meitä

päättelemään muita sinuun liittyviä asioita, kuten ikäsi, siviilisäätysi ja lastesi lukumäärän. Näiden tietojen

perusteella voimme lähettää sinulle sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä mainoksia, jotka vastaavat

paremmin asioita, joista pidät tai joita tarvitset. Niiden avulla voimme myös rajoittaa sitä, kuinka monta

kertaa näet saman mainoksen. 

Analytiikkaevästeet Nämä evästeet kertovat meille, miten verkkosivustomme toimivat. Usein käytämme

sivustojemme toiminnan tarkkailuun Googlen analytiikkaevästeitä. Kykyämme käyttää ja jakaa Google

Analyticsin sivustoillamme käynneistäsi keräämiä tietoja rajoittavat Google Analyticsin käyttöehdot ja

Googlen tietosuojakäytäntö.

Miten voit hallita evästeitä

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


Voit asettaa selaimesi hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun tietokoneellesi lähetetään eväste.

Tämä voi kuitenkin estää sivustojamme tai palvelujamme toimimasta kunnolla. Voit myös asettaa

selaimesi poistamaan evästeet aina selailun lopettaessasi.

Miten käytämme kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa

Kun käyt kumppaneidemme sivustoilla, voimme näyttää sinulle mainoksia tai muuta sisältöä, jota

uskomme sinun haluavan nähdä. Saatat esimerkiksi nähdä Tide®-pesuaineen mainoksia, jos

huomaamme sinun käyvän sivustoilla, joilla myydään lastenvaatteita tai koulutarvikkeita. Ja niistä

tiedoista voimme päätellä, että sinulla on lapsia, joten saattaisit olla kiinnostunut pyykit tehokkaasti

puhdistavasta tuotteesta. Tällä tavalla aiomme lähettää sinulle tuotteitamme koskevia merkityksellisiä

tietoja, joista voi olla sinulle hyötyä.

Saamme tietää samankaltaisista asioista kiinnostuneista kuluttajaryhmistä Saatamme sijoittaa sinut

tiettyyn kuluttajaryhmään, joka osoittaa kiinnostusta samankaltaisiin asioihin. Saatamme esimerkiksi

sijoittaa sinut ryhmään ”partakoneharrastaja”, jos huomaamme, että ostat usein partakoneita Internetistä,

tai saatat olla ”aleshoppailija”, jos huomaamme sinun käyttävän verkkokuponkeja tai etsivän alennuksia

tai alennusmyyntejä. Huomaamme näitä asioita verkkosivuja katsellessasi, mitä linkkejä napsautat

verkkosivustoillamme ja muilla verkkosivustoilla, joilla käyt, mitä mobiilisovelluksia käytät tai mitä

tuotemerkkimme sähköposteja luet ja mitä sähköpostien linkkejä napsautat. Yhdistelemme

evästetunnisteita ja laitetunnuksia oppiaksemme tuntemaan sellaisten kuluttajien yleisiä trendejä, tapoja

tai ominaisuuksia, joilla on samankaltaiset toimintatavat verkossa ja/tai verkon ulkopuolella. Näin voimme

löytää ja auttaa monia muita, jotka ”näyttävät” samalta kuin ryhmässä jo olevat, ja lähettää heille

uskoaksemme merkityksellisiä ja hyödyllisiä tuotetarjouksia ja -tietoja.

Yhdistämme muita tietoja evästetunnisteisiisi ja laitetunnuksiisi Evästetunnisteitasi ja laitetunnuksiasi

voidaan täydentää muilla tiedoilla, kuten tiedoilla verkon ulkopuolella ostamistasi tuotteista tai tiedoilla,

joita annat meille suoraan luodessasi tilin sivustoillamme. Teemme tämän yleensä tavoilla, joiden

yhteydessä sinua ei voida tunnistaa suoraan. Saattaisimme esimerkiksi tietää, että evästetunniste

ABC12345 kuuluu partakoneharrastajaryhmään henkilön verkkosivustoilla käyntien, iän, sukupuolen ja

ostostapojen perusteella, mutta emme tietäisi kyseisen henkilön nimeä tai osoitetta tai muita tietoja,

joiden perusteella hänet voitaisiin tunnistaa. Jos haluamme joskus tunnistaa sinut eväste- tai laitetietojesi

(verkon ja sovelluksen katseluhistorian avulla), pyydämme sinulta aina etukäteen luvan siihen.

Saatamme tuntea sinut kaikkien tietokoneidesi, tablettiesi, puhelintesi ja laitteidesi kautta

Saatamme tietää, että evästetunniste ABC12345 on peräisin tietokoneelta, joka saattaa olla yhteydessä

samaan henkilöön tai talouteen, joka omistaa matkapuhelimen, jonka laitetunnus on EFG15647. Tämä

tarkoittaa, että saatat etsiä kannettavalla tietokoneellasi vaippoja, napsauttaa sponsoroimaamme Google-

hakutuloslinkkiä ja nähdä myöhemmin matkapuhelimessasi Pampers®-merkkisten vaippojemme

mainoksen. Saatamme olettaa tai päätellä, että tietokoneen ja puhelimen omistaja on sama henkilö,

koska niillä esimerkiksi kirjaudutaan samaan Wi-Fi-verkkoon joka päivä samaan aikaan. Tieto siitä, mitkä

laitteet näyttävät olevan saman henkilön tai talouden käytössä, auttaa meitä rajoittamaan sitä, miten

monta kertaa näet saman mainoksen kaikilla laitteillasi. Ja tämä on tärkeää, koska silloin et ärsyynny siitä,

että pommitamme sinua samalla mainoksella, eikä meidän tarvitse maksaa toistuvista mainoksista, joita

emme halua sinun saavan.

Käsiteltävä media Kun annat meille henkilötietojasi verkkosivujemme tai sovellustemme kautta,

käytämme kyseisten tietojen salausta – tai korvaavaa tunnistetta tarjotaksemme sinulle mainoksia, joista



arvelemme sinun pitävän. Teemme tämän yleensä lataamalla mainoksia tarjoavalle alustalle (esim.

Facebook, Youtube, Instagram, TikTok) salatun kopion sähköpostiosoitteestasi, puhelinnumerostasi tai

mobiilimainostunnuksestasi silloin, kun se soveltuu markkina-alueellesi ja kun olet ne meille ehkä

antanut. Käytämme samoja tietoja myös tarjotaksemme sinulle mainontaa avoimeksi verkoksi kutsutun

kanavan kautta. Tämä tarkoittaa, että saatat nähdä toimittamiamme, sinulle merkityksellisiä mainoksia

verkkosivuilla tai sovelluksissa tai muissa paikoissa (esim. digitaalisessa TV:ssä), jotka osallistuvat

mainostensa verkkomyyntiin.

Kehittynyt yhteensopivuus  Jotkut verkkosivuistamme käyttävät kehittyneitä yhteensopivuuden

toimintoja, joita sosiaalisen median alustat tarjoavat mainostajilleen (esim.Facebookin kehittynyt

yhteensopivuus, TikTokin kehittynyt yhteensopivuus jne.).  Lähetämme kehittyneen

yhteensopivuusominaisuuden kautta joitakin tietoja, joita syötät sivustomme lomakekenttiin (esim.

nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi – ei arkaluontoisia eikä erityisluokan tietoja), salattuina

hajautetussa muodossa sosiaalisen median alustalle, tai sosiaalisen median alustan pikseli salaa ja ottaa

talteen nämä tiedot automaattisesti, jotta olisi helpompi yhdistää sinut selainevästeeseesi tai

laitetunnukseesi. Tällä pyrimme helpottamaan mainontamme kohdentamista sosiaalisen median

alustalle ja sen tehokkuuden arviointia. Näin tiedämme näytettyämme sinulle mainoksen jollakin

sosiaalisen median alustalla, napsautitko sitä siirtyäksesi sivustollemme ja ostitko jotakin – vai et – ja siksi

myös, pitäisikö meidän jatkaa mainosten ostamista tuolla sosiaalisen median alustalla – vai ei.

Muita tekniikoita, joita saatamme käyttää

Läheisyyteen perustuvat jäljitteet  Jäljitteet lähettävät yksisuuntaisia signaaleja mobiilisovelluksiin, joita

asennat puhelimeesi, hyvin lyhyiden matkojen päästä kertomaan esimerkiksi, mitkä tuotteet ovat

tarjouksessa, kun kävelet kaupassa. Jäljitteet puhuvat laitteellesi vain, kun olet tarpeeksi lähellä ja antanut

suostumuksen tiettyyn jäljitteeseen liitetylle mobiilisovellukselle. Sovellukset voivat puolestaan antaa

meille sijaintitietoja auttaen mainonnan ja tarjousten räätälöinnissä sinulle. Esimerkiksi, kun olet lähellä

jäljitettä valintamyymälän ihonhoito-osastolla, saatamme lähettää sinulle 4 €:n alennuskupongin. 

Pikselijäljitteet  Nämä ovat verkkosivulle upotettuja pieniä objekteja, jotka eivät näy. Niitä kutsutaan myös

”tageiksi”, ”jäljitteiksi” tai ”pikseli-GIFeiksi”. Käytämme pikselijäljitteitä evästeiden toimittamiseen

tietokoneellesi, verkkosivustojemme toiminnan seuraamiseen, sivustoillemme kirjautumisen

helpottamiseen ja verkkomarkkinointitoimintaan. Sisällytämme pikselijäljitteitä myös

markkinointisähköpostiviesteihimme tai uutiskirjeisiimme saadaksemme tietää, avaatko viestejä ja

saavatko ne sinut toimimaan. 

Mobiililaitteiden tunnisteet ja kehityspakit   Käytämme mobiilisovelluksissamme ohjelmistokoodia

samankaltaisen tiedon keräämiseen kuin se, mitä evästeet keräävät Internetissä. Tällaista tietoa ovat

esimerkiksi matkapuhelintunnisteet (iOS-käyttöjärjestelmän ja Android-käyttöjärjestelmän

mainontatunnukset) ja tapa, jolla käytät sovelluksiamme. Kuten evästeistä, myöskään tiedoista, joita

keräämme automaattisesti sovelluksiamme käyttäessäsi, ei koskaan käy ilmi henkilöllisyytesi. Tunnemme

mobiililaitteen ainoastaan satunnaisesti valittuina numeroina ja kirjaimina (esim. mainontatunnus

EFG4567) emmekä koskaan esimerkiksi nimellä John E. Smith. 

Tarkka maantieteellinen sijainti  Saatamme saada tietoomme tarkan sijaintisi esimerkiksi

maailmanlaajuisen paikannusjärjestelmän (GPS) koordinaateista (pituus- ja leveysasteista), kun käytät

mobiilisovelluksiamme. Puhelimesi tai laitteesi näytölle tulee aina ponnahdusilmoitus, jossa sinua

pyydetään hyväksymään tai hylkäämään se, että saamme tietää tarkalleen sijaintisi maailmassa. Sinun

tulisi ymmärtää, että emme pyydä aina suostumustasi saadaksemme tietää yleisesti, missä laajemmalla

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891


alueella kaupungissa, postinumeroalueella tai maakunnassa olet. Emme esimerkiksi pidä tarkkana

sijaintina tietoa, että olet jossakin Filippiinien Manilassa. 

Sivuston ja sovelluksen sisältö

Liitännäisosat  Sivustoillamme voi olla muiden yritysten liitännäisosia, kuten esimerkiksi sosiaalisen

median toimijoilta. Esimerkki liitännäisosasta on Facebookin tykkäyspainike. Nämä liitännäisosat voivat

kerätä tietoja (esim. vierailemasi sivun url-osoite) ja lähettää tiedot takaisin liitännäisosan luoneelle

yritykselle. Näin voi käydä, vaikka et napsauttaisi liitännäisosaa. Näihin liitännäisosiin sovelletaan

liitännäisosan luoneen yrityksen tietosuojakäytäntöä ja -ehtoja, vaikka ne esiintyisivät sivustoillamme.

Toimimme niiden tietojen valvojana ETA-alueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan sivustoillamme kyseisten

tietojen keräämistä ja lähetystä varten. Sellaiset lisäosat ovat epäolennaisia evästeitä ja toimivat vain ETA-

alueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan sivustoillamme, jos hyväksyt evästeet. 

Kirjautumiset  Verkkosivustomme saattavat mahdollistaa kirjautumisen sisään toisen yhtiön tililläsi, kuten

”Kirjaudu sisään Facebook-tilillä”. Jos teet niin, saamme vain ne tiedot, joiden luovuttamisen olet

hyväksynyt tilisi asetuksissa sen yrityksen tilillä, jota käytät kirjautumiseen. 

Käyttäjän sisältö  Jotkin sivustomme ja sovelluksemme mahdollistavat oman sisällön lataamisen

kilpailuihin, blogeihin, videoihin ja muihin toimintoihin. Muistathan, että lähettämästäsi tai julkaisemastasi

tiedosta tulee julkista. Emme pysty valvomaan sitä, miten muut saattavat käyttää sivustoillemme ja

sovelluksiimme lähettämääsi sisältöä. Emme ole vastuussa tällaisesta käytöstä, vaikka siinä rikottaisiin tätä

tietosuojakäytäntöä tai lakia tai loukattaisiin yksityisyyden suojaasi ja turvallisuuttasi. 

Linkit   P&G:n sivustot saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille, joihin meillä ei ole määräysvaltaa.

Kyseisiin sivustoihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja ehtoja, ei meidän.   

Miten jaamme tietoja

Liiketoimintaamme ei kuulu henkilötietojesi jakaminen, joten teemme sitä vain hyvin

rajallisissa tilanteissa, jolloin yksityisyytesi suojataan.

Suostumuksellasi

Kun olet antanut suostumuksesi, saatamme jakaa tietojasi valikoiduille kumppaneille, jotta ne voivat

lähettää sinulle tarjouksia, kampanjoita tai mainoksia tuotteista ja palveluista, joiden uskomme

mahdollisesti kiinnostavan sinua. Esimerkiksi ihmiset, jotka saavat P&G:n sähköpostiviestejä

vaippamerkeiltämme, kuten Pampersilta®, voivat suostua vastaanottamaan tietoa myös muiden yritysten

valmistamista äidinmaidonvastikkeista.

Verkkoalustat ja mainosteknologiayritykset

Verkkosivustomme ja sovelluksemme saattavat jakaa yksilöllisiä tunnisteita, pääteltyjä ja johdettuja tietoja,

verkkoon liittyviä ja teknisiä tietoja sekä paikannustietoja verkkoalustoille ja mainosteknologiayrityksille,

jotta pystymme tarjoamaan juuri sinulle suunnattuja mainoksia ja tarjouksia.   Varmistamme aina, että

noudatamme soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia, joihin saattaa kuulua suostumuksen pyytäminen tätä

varten tai mahdollisuus kieltäytyä tästä. Emme myy henkilötietoja P&G:n ulkopuolisille markkinoijille



rahallista korvausta vastaan. Jos asut Kaliforniassa, katso lisätietoja alla olevan tietosuojakäytännön

kohdasta Kalifornialaisten kuluttajien oikeus yksityisyyteen.

Palveluntarjoajat

Voimme jakaa tietojasi palveluntarjoajille, jotka auttavat meitä liiketoimintamme hoitamisessa esimerkiksi

ylläpitämällä sivustojamme, toimittamalla sinulle sähköpostiviestejämme ja markkinointiviestejämme,

analysoimalla keräämiämme tietoja, auttamalla meitä myynnin kohdentamisessa (esim. näyttämällä,

olemmeko näyttäneet sinulle mainoksen alustan sivustolla, minkä jälkeen ostit meiltä tuotteen) ja

lähettämällä sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluja. Jaamme tietojasi myös asianajajille, tilintarkastajille,

konsulteille, tietotekniikka- ja turvallisuusyrityksille sekä muille, jotka tarjoavat palveluja meille. Jaamme

ainoastaan ne henkilötiedot, jotka nämä yritykset tarvitsevat pyytämiemme tehtävien suorittamiseen.

Niiltä edellytetään tietojesi suojaamista samalla tavalla kuin me, eivätkä ne jaa tai käytä niitä mihinkään

muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjoamiseen meille. Tämän tietosuojakäytännön viimeistä

päivitystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana olemme saattaneet luovuttaa tietoja kaikista edellä

kohdassa ”Millaisia tietoja keräämme” mainituista luokista kolmansille osapuolille liiketoiminnalliseen

tarkoitukseen, riippuen liiketoiminnan suorittamisen erityispiirteistä.   

Ostosten maksaminen

Joillakin sivustoillamme tehdyt ostokset maksetaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajan

verkkomaksujärjestelmän kautta. P&G ei pääse käsiksi ostosten yhteydessä annettuihin

luottokorttitietoihin, eikä se tallenna tai luovuta luottokorttitietojasi, kun teet ostoksia näiden kolmansien

osapuolten järjestelmien kautta. Verkkomaksujärjestelmämme kautta antamiisi henkilökohtaisiin tai

taloudellisiin tietoihin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Suosittelemme, että luet nämä käytännöt ennen henkilökohtaisten tai taloudellisten tietojen antamista.

P&G käyttää tällä hetkellä kolmannen osapuolen verkkokauppa-alustoina PayPalia sekä Braintreetä.

Juridiset ja vastaavat syyt

Jos tuotemerkki tai jokin yrityksistämme, joille olet jakanut henkilötietoja, myydään toiselle yritykselle,

tietosi jaetaan kyseiselle yritykselle. Siksi tiliäsi ja sen sisältämiä henkilötietoja ei poisteta, ellet pyydä

tuotemerkkiä tai uutta yritystä poistamaan niitä. Saatamme jakaa tietoasi myös yrityksille, jotka auttavat

meitä suojaamaan oikeuksiamme ja omaisuuttamme, tai lain tai valtion viranomaisten sitä vaatiessa.

Millaisia tietoja keräämme

Suurena yrityksenä, jolla on runsaasti tuotteita ja liiketoimintoja monissa maissa ympäri

maailman, keräämme seuraavan kaltaisia tietoja, jotta pystymme palvelemaan kaikkia

kuluttajiamme mahdollisimman hyvin.

Huomaa, että tämä on kattava luettelo kaikista mahdollisista keräämistämme tietotyypeistä, ja on lähes

varmaa, etteivät ne kaikki koske sinua. Jos haluat tietää, mitä tietoja meillä tarkalleen on sinusta, kysy

Mitä tyypillisesti keräämme

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Yhteystiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat nimet (lempinimet ja entiset nimet mukaan lukien),

puhuttelut, postiosoite, sähköpostiosoite, lanka-/matkapuhelinnumero ja asiaan liittyvien henkilöiden

(kuten tilisi valtuutettujen käyttäjien) yhteystiedot.

Yleiset taustatiedot ja psykogra�a  Tämän luokan tietoelementtejä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet

ja mieltymykset, kuten ikäluokka, siviilisääty ja perheasema, ostosmieltymykset, kielitaito, kanta-asiakas- ja

palkinto-ohjelmatiedot, kotitalouden taustatiedot, tiedot sosiaalisen median alustoilta, koulutus- ja

ammattitiedot, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet ja taipumuspisteet kolmansilta osapuolilta (oston

todennäköisyys, elämäntapahtuman kokeminen jne.).

Kaupalliset ja tapahtumatiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat asiakastilin tiedot,

pätevöitymistiedot, ostohistoria ja siihen liittyvät merkinnät (palautukset, tuotteiden huoltomerkinnät,

maksumerkinnät, luotot jne.), tuotteiden ja sovellusten latauksiin ja ostoihin liittyvät merkinnät, kuluttajien

tunnistusta varten kerätyt ei-biometriset tiedot (salasanat, tilien suojauskysymykset),

asiakaspalvelumerkinnät.

Yksilölliset tunnukset ja tilitiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat yksilöllinen tunnusnumero (kuten

asiakasnumero, tilinumero, tilausnumero, palkinto-ohjelman numero), järjestelmän tunnisteet (mukaan

lukien käyttäjänimi tai verkkotunnistetiedot), laitteen mainostajat, mainontatunnukset ja IP-osoite.

Tekniset ja verkkotiedot  Tähän sisältyvät tiedot toiminnasta Internetissä tai muussa sähköisessä

verkossa. Tämän luokan tietoelementtejä ovat IP-osoite, MAC-osoite, palveluryhmän tunnisteet ja muut

laitteen tunnisteet tai pysyvät tunnisteet, verkkokäyttäjän tunnus, salattu salasana, laitteen ominaisuudet

(kuten selaintiedot), verkkopalvelinlokit, sovelluslokit, selaustiedot, katselutiedot (TV, suoratoisto),

verkkosivustojen ja sovellusten käyttö, ensimmäisen osapuolen evästeet, kolmannen osapuolen evästeet,

�ash-evästeet, Silverlight-evästeet, verkkojäljitteet, tyhjät GIFit ja pikselitagit.

Päättelemällä saadut tiedot  Näitä ovat muista tässä kohdassa luetelluista tiedoista johdetut tiedot.

Luomme pääteltyjä ja johdettuja tietoelementtejä analysoimalla suhde- ja tapahtumatietojamme. Tämän

luokan tietoelementtejä ovat sisäisistä analyysiohjelmista saadut taipumukset, ominaisuudet ja/tai

pisteytykset. 

Mitä keräämme joskus

Tarkka maantieteellinen sijainti  Tämän luokan tietoelementteihin kuuluu tarkka sijainti (kuten

leveys-/pituusasteet tai joissakin tapauksissa IP-osoite).

Terveyteen liittyvät tiedot  Tietoelementtejä keräystavan mukaan luokiteltuina ovat 

• kuluttajaohjelmista kerätyt tiedot

• yleiset tiedot terveydestä ja oireista

• raskauteen liittyvät tiedot, kuten laskettu aika

• kuluttajatutkimukset, joihin olet antanut tietoon perustuvan suostumuksesi



• tiedot fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä, sairauden tilasta, hoitohistoriasta tai diagnoosista,

käytetyistä lääkkeistä ja niihin liittyvät tiedot

Taloudelliset tiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat pankkitilin numero ja tiedot sekä

maksukorttitiedot (esim. ostaessasi tuotteita suoraan tuotemerkiltä tai saadessasi tuotemerkiltä luottoa). 

Viranomaisen myöntämät henkilötodistukset  Tämän luokanelementtejä ovat viranomaiseen myöntämä

henkilötodistus ja verotunniste (esim. kilpailun voittajille lainkäyttöalueilla, joilla meitä vaaditaan

keräämään nämä tiedot).

Audiovisuaaliset tiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat valokuvat, videokuvat,

valvontakameratallenteet, palvelukeskustallenteet ja puhelujen valvontatallenteet sekä puhepostit (esim.

tutkimuksia varten, tiloissamme vieraillessasi tai meille soittaessasi).

Älylaitteet ja anturitiedot  Tämän luokan tietoelementtejä ovat älylaitteiden tallenteet, IoT-tuotteet (esim.

Oral-B:n sovellukseen liitetystä hammasharjasta).

Tiedot lapsista  Tämän luokan tietoelementteihin voivat kuulua lastesi lukumäärä ja lastesi vaippakoot,

sukupuolet ja iät.

Biometriset tiedot   Tämän luokan tietoelementtejä ovat kasvojentunnistustiedot ja matemaattinen esitys

biometrisestä tunnisteestasi, kuten vertailua (esim. terveydenhuollon tutkimuksia) varten säilytetty malli.

Tallennamme nämä biometriset tiedot enintään kolmeksi vuodeksi siitä lähtien, kun henkilö on viimeksi

ollut yhteydessä kanssamme, ellemme ole velvollisia säilyttämään niitä kauemmin lakisääteisen

tarkoituksen tai säännösten noudattamisen vuoksi tai käyttääksemme tai puolustaaksemme lainmukaisia

etujamme. Olemme ottaneet käyttöön kaupallisesti kohtuulliset menettelytavat turvataksemme ja

tarpeen mukaan poistaaksemme pysyvästi tai hävittääksemme tällaiset biometriset tiedot.

Lapset ja henkilötiedot

Noudatamme kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja kerätessämme lasten henkilötietoja. Esimerkiksi

ETA:ssa ja UK:ssa emme kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ilman lapsen huoltajan suostumusta,

elleivät paikalliset lait salli nuoremman lapsen henkilötietojen keräämistä edellyttäen, että lain sallima

alaikäraja on vähintään 13 vuotta. Samoin Yhdysvalloissa hankimme huoltajan suostumuksen, kun

keräämme alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja.

Miten tietosi pysyvät turvassa

Yksityisyytesi on tärkeää. Siksi kunnioitamme sitä ryhtymällä toimiin tietojesi

suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta.

Kunnioitamme henkilötietojasi ja pyrimme erilaisin toimin suojaamaan niitä häviämiseltä, väärinkäytöltä

tai muuttamiselta. Näihin toimiin voivat tarvittaessa sisältyä tekniset toimet, kuten palomuurit,

tunkeutumisen tunnistus- ja estojärjestelmät, yksilölliset ja monimutkaiset salasanat sekä salaus.

Käytämme myös organisatorisia ja fyysisiä toimia, kuten henkilökunnan kouluttaminen

tietojenkäsittelyvelvoitteisiin liittyvissä asioissa, tietoihin liittyvien vaaratilanteiden tunnistaminen,



henkilökunnan henkilötietoihin pääsyn rajoittaminen ja fyysisen turvallisuuden varmistaminen

suojaamalla asiakirjat asianmukaisesti, kun niitä ei käytetä.

Kansainväliset siirrot

Henkilötietojasi voidaan siirtää muuhun maahan ja säilyttää ja käsitellä muussa maassa kuin missä ne on

kerätty, mukaan lukien Yhdysvallat. Voimme esimerkiksi säilyttää tietojasi Yhdysvalloissa sijaitsevalla

palvelimella, koska tiettyä tietokantaa ylläpidetään siellä. Kyseiset tiedot voidaan ”siirtää” uudelleen, kun

jokin markkinoijistamme käyttää samoja tietoja Sveitsissä voidakseen lähettää sinulle tuotenäytteen. ETA-

alueelta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevan tiedon osalta suoritamme tällaiset siirrot sekä

P&G:n eri yksiköiden että P&G:n ja palveluntarjoajiemme välillä käyttäen ETA:n ja Yhdistyneen

kuningaskunnan sääntelyviranomaisten ennalta hyväksymiä, sopimuksiin perustuvia suojaustoimia

tietojesi suojauksen varmistamiseksi (tunnetaan mallisopimuslausekkeina). Jos haluat kopion

siirtosopimuksesta, ota yhteyttä. Muualta kuin ETA-alueelta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin

olevien tietojen osalta suoritamme tällaiset siirrot suostumuksesi perusteella tai paikallisen lain sitä

edellyttäessä sopimustemme perusteella.

Alueelliset luovutukset

Kalifornialaisten kuluttajien oikeus yksityisyyteen

Katso edellä olevista luovutuksista lisätietoja keräämistämme henkilötietoluokista, henkilötietojen

keräämisen liiketoiminnallisista ja kaupallisista tarkoituksista ja kolmansien osapuolten luokista, joille

jaamme henkilötietoja. Kalifornian asukkaana sinulla saattaa olla oikeus pyytää kahdesti 12 kuukauden

kuluessa seuraavia tietoja sinusta viimeisten 12 kuukauden aikana keräämistämme henkilötiedoista:

• sinusta keräämiemme henkilötietojen luokat ja tarkat henkilötiedot 

• henkilötietojen keräyslähteiden luokat 

• liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoitus, jota varten olemme keränneet tai myyneet henkilötiedot 

• kolmansien osapuolten luokat, joille olemme jakaneet henkilötiedot ja 

• niiden sinua koskevien henkilötietojen luokat, jotka olemme myyneet tai luovuttaneet liiketoiminnallista

tarkoitusta varten, ja niiden kolmansien osapuolten luokat, joille olemme myyneet tai luovuttaneet

kyseiset tiedot liiketoiminnallista tarkoitusta varten. 

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietyt sinulta keräämämme henkilötiedot. Jos haluat

pyytää yleistä paljastamista, saada kaikki hallussamme olevat tiedot sinusta tai pyytää tietojen poistamista

yllä kuvatulla tavalla, voit ottaa yhteyttä meihin täällä tai soittaa meille (877) 701 0404 joka tapauksessa.

Yksityisyytesi suojaamisen ja turvallisuuden ylläpitämisen helpottamiseksi tarkistamme henkilöllisyytesi

ennen henkilötietojesi saannin sallimista tai poistopyyntösi harkitsemista. Pyyntösi saatuamme

lähetämme sinulle vahvistuslomakkeen joko sähköpostitse tai postitse. Jotta pyyntösi täytettäisiin, vastaa

vahvistuslomakkeeseen sen saatuasi. Henkilöllisyytesi vahvistamiseksi voimme pyytää sinulta jonkin
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seuraavista tiedoista: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite tai syntymäaika. Lisäksi, jos pyydät meiltä tiettyjä

henkilötietoja, vaadimme sinua allekirjoittamaan valaehtoisen ilmoituksen, että olet kuluttaja, jonka

henkilötiedoista pyynnössä on kyse.

Toivomme, että ymmärrät, ettei P&G voi poistaa henkilötietoja tilanteissa, joissa niiden säilytys on

pakollista omia sisäisiä liiketoiminnallisia tarkoituksiamme varten tai muutoin Kalifornian

kuluttajatietosuojalain nojalla sallittua (kuten petosten ehkäisemiseksi tai lainsäädännön

noudattamiseksi). Näissä tapauksissa säilytämme tietosi rekisterien säilytysohjelmamme mukaisesti ja

poistamme ne turvallisesti säilytysajan päätyttyä.

Lopuksi sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi myyminen. Voit käyttää kyseistä oikeuttasi joko ota

meihin yhteyttä täällä tai soittamalla meille numeroon (877) 701 0404.

Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja siitä, miten olemme viimeisten 12 kuukauden aikana ennen

tämän tietosuojakäytännön viimeistä päivitystä jakaneet tietojasi kolmansille osapuolille siten, että

kyseessä on Kalifornian kuluttajatietosuojalain mukainen ”myynti”. Emme tietoisesti myy alle 16-

vuotiaiden alaikäisten henkilötietoja.

Palkinto-ohjelmien laskenta Kalifornian kuluttajatietosuojalain nojalla sinulla voi olla oikeus saada tieto

siitä, miksi taloudelliset kannustinohjelmat tai hinta- tai palveluerot ovat lain nojalla sallittuja, mukaan

lukien (i) hyvässä uskossa tehty arvio henkilötietojesi arvosta, joka muodostaa pohjan taloudellisen

kannustimen tarjoamiselle tai hinta- tai palveluerolle, ja (ii) kuvaus menetelmästä, jota käytämme

henkilöäsi koskevien tietojen arvon laskemiseen. Yleisesti ottaen emme määritä henkilötiedoille rahallista

tai muuta arvoa. Siltä varalta, että meiltä kuitenkin lain nojalla edellytetään tällaisen arvon määrittämistä

palkinto-ohjelmien tai hinta- tai palveluerojen yhteydessä, olemme määrittäneet arvon kerätyille

henkilötiedoille ja käyttäneet sitä yhtä suurena kuin alennuksen tai annetun taloudellisen kannustimen

arvo, ja arvon laskenta perustuu käytännölliseen ja hyvässä uskossa määritettyyn pyrkimykseen, johon

liittyvät usein (i) kerättyjen henkilötietojen luokat (esim. nimet, sähköpostiosoitteet), (ii) tällaisten

henkilötietojen siirrettävyys meidän ja palkinto-ohjelmiemme kannalta, (iii) tarjottu alennettu hinta, (iv)

palkinto-ohjelmiimme ilmoittautuneiden kuluttajien määrä ja (v) tuote tai palvelu, jota palkinto-ohjelmat

tai hinta- tai palveluerot koskevat. Tässä kuvatun arvon julkistamisen tarkoitus ei ole luopua

omistusoikeudellisista tai yrityksen luottamuksellisista tiedoista, liikesalaisuudet mukaan lukien, eikä sitä

pidä tulkita sellaiseksi, eikä se muodosta mitään hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita tai taloudellisen

kirjanpidon standardeja koskevaa väittämää. 

Kalifornian alaikäisiä koskeva ilmoitus Saatamme tarjota vuorovaikutteisia palveluja, joiden avulla alle

18-vuotiaat teinit voivat ladata omaa sisältöään (esim. videoita, kommentteja, tilapäivityksiä tai kuvia).

Tämä sisältö voidaan poistaa milloin tahansa noudattamalla sivustoillamme olevia ohjeita. Jos sinulla on

tästä kysyttävää, ota meihin yhteyttä Huomaa, että muut ovat saattaneet kopioida tai välittää näitä

julkaisuja ja julkaista niitä muualla, emmekä me ole vastuusta tällaisesta toiminnasta. Tässä tapauksessa

sinun on otettava yhteyttä toisten sivustojen omistajiin ja pyydettävä sisältösi poistamista. 

Henkilötietojen ”myynti”

Yksilölliset tunnisteet, päätellyt ja johdetut tiedot, tekniset ja verkon tiedot sekä maantieteelliset

paikkatiedot

Myymme näitä henkilötietoja seuraaville kolmansien osapuolten ryhmille:
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• verkkoalustat, kuten Google, Amazon ja Facebook

• Adtech-yhtiöt, kuten digitaalisten palvelujen tarjoajamme

Näitä tietoja jaetaan kohdennetun mainonnan tarkoituksiin. Nämä yritykset käyttävät näitä tietoja

tuotteidensa ja palvelujensa parantamiseen alustansa ehtojen mukaisesti.

Taustatiedot ja valinnat

Myymme näitä henkilötietoja seuraaville kolmansien osapuolten ryhmille:

• vähittäismyyntikumppanit

Näitä tietoja jaetaan yhteismarkkinointiin antamasi suostumuksen perusteella (esim. linkitys palkinto-

ohjelmiin)

Myymme myös muita tietoja suostumuksellasi.

Tällaisen käytön kieltäminen

Voit kieltää tietojesi myymisen napsauttamalla kohtaa täällä tai soittamalla meille numeroon (877) 701

0404.

Jos haluat meidän päivittävän sisäisiä merkintöjämme siten, ettemme jaa henkilötietojasi

tuotemerkkiohjelmistamme kolmannelle osapuolelle tavalla, joka voidaan määritellä ”myynniksi”,

napsauta tästä tai soita meille numeroon (877) 701 0404.

Huomaa, että P&G voi siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös evästeiden tai

seurantatekniikoiden avulla mainonta- ja yhteismarkkinointitarkoituksia varten. Voit käyttää oikeuttasi

myynnin kieltämiseen sivustojen evästeiden ja seurantatekniikoiden yhteydessä menemällä kunkin

tuotemerkin verkkosivustolle ja siellä sivun alareunassa näkyvään Kalifornian myyntikieltokeskukseen ja

määrittämällä asetukset. Koska osa näistä kolmansista osapuolista toimii eri tavalla sivustosta ja laitteesta

riippuen, joudut ehkä suorittamaan tämän toimenpiteen jokaisella käyttämälläsi P&G:n verkkosivustolla.

Kalifornian kuluttajatietosuojalain mukaan voit nimetä valtuutetun asiamiehen esittämään pyynnön

puolestasi, mutta asiamiehen on suoritettava vahvistusprosessi, johon sisältyy sen todistaminen, että

asiamies on nimitetty toimimaan puolestasi. Valtuutetun asiamiehen esittäessä puolestasi saanti- ja

poistopyyntöjä saatamme myös vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi suoraan meille (edellä kuvatulla

tavalla). Emme kiellä, veloita eri hintaa tai tarjoa tasoltaan tai laadultaan erilaisia tuotteita tai palveluja, jos

päätät käyttää Kalifornian kuluttajatietosuojalain mukaisia oikeuksiasi.

Napsauta tästä katsoaksesi pyyntöjä koskevat tiedot edelliseltä kalenterivuodelta. 

Tietosuoja ETA-alueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Tätä osiota sovelletaan vain suorittamaamme ETA-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaiden

henkilötietojen käsittelyyn. Sillä pyritään lisäämään ETA-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan
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asukkaiden henkilötietojen käsittelyn, säilytyksen ja siirron avoimuutta tavalla, joka on yleisen tietosuoja-

asetuksen (”GDPR-asetus”) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön vuoden 2018

tietosuojalailla (Data Protection Act 2018) sisällytetyn GDPR-asetuksen ja vuoden 2019 tietosuoja-,

yksityisyydensuoja- ja sähköisen viestinnän (muutokset jne.) (EU-ero) säännösten mukaisten muutosten

kirjaimen ja hengen mukainen.

Yksiköt

P&G:n eri yksiköt voivat toimia henkilötietojesi rekisterinpitäjinä. Rekisterinpitäjä on toimija, joka ohjaa

käsittelytoimintoja ja on pääasiallisesti vastuussa tietojen käsittelystä. Alla oleva taulukko osoittaa EU-

maiden tietojen rekisterinpitäjät. Jos esimerkiksi rekisteröit sähköpostiosoitteen jollakin ranskalaisella

verkkosivustollamme, kyseisen maan vieressä ilmoitettu P&G:n yksikkö toimii kyseisten henkilötietojen

rekisterinpitäjänä (esim. Procter & Gamble France SAS).

Maat Rekisterinpitäjä

Itävalta Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien

Bulgaria Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria

Romania Kilpailujen osalta: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania 

Muiden sivustojen osalta: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie
Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Puola Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Puola

Belgia Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

P&G Healthcaren osalta: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-
Bever

Tšekin
tasavalta

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Unkari Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

Slovakia Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Kroatia Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Kroatia

Ranska Procter & Gamble France SAS 
P&G HealthCaren osalta: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Saksa Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 

P&G Healthin osalta: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus



Kreikka P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Kreikka

Irlanti Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Italia Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Alankomaat Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
Uusi osoite 27.4.2020 lähtien: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

Portugali Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., Edi�cio
Alvares  
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugali

Espanja Procter & Gamble España, S.A, Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid,
Espanja

Yhdistynyt
kuningaskunta

Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Luettelosta
puuttuvat EU-
maat

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve

Käsittely ja säilytys

Pääsääntöisesti säilytämme tietosi vain niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on

kerätty, tai lain vaatimalla tavalla. Saatamme joutua säilyttämään tietojasi pidempään kuin määritetyn

säilytysajan vastauksena pyyntöihisi, kuten jatkaaksemme markkinointisähköpostien lähettämisen estoa,

tai noudattaaksemme laillisia tai muita velvoitteita. Tässä kohdassa kerromme, millaisia tietoja keräämme,

mihin tarkoituksiin käytämme niitä, miksi nämä käyttötarkoitukset ovat lainmukaisia (oikeusperusta) ja

kuinka kauan yleensä säilytämme tiedot (säilytysaika).

Markkinointi

Tiedon tyyppi Sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, postiosoite, mieltymyksesi, kiinnostuksen

kohteesi, selaustapasi kirjautuneena sivustoillamme tai sovelluksissamme, ammattisi, tapasi, mitä olet

ostanut, verkkoon lataamasi kuvat tai videot, tiedot lapsistasi ja kodistasi, keitä perheeseesi kuuluu,

kuinka monta henkilöä talouteesi kuuluu, hiustyyppisi, ihotyyppisi, suosikkituoksusi, onko sinulla

lemmikkiä, terveyteen liittyvät tiedot (esimerkiksi raskauden laskettu aika), jne.

Miksi keräämme näitä tietoja Lähettääksemme sinulle materiaalia, kuten mainoksia ja tuotteidemme

tai palveluidemme tai kumppaneidemme tuotteiden tai palvelujen markkinointimateriaalia

Oikeusperusta  Suostumuksesi sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointiin mitkä tahansa

erikoiskategorioiden tiedot,, ja kun mahdollista, suostumus postitse tapahtuvaan markkinointiin tai

oikeutettu etu, kun tietojasi saadaan julkisista rekistereistä lain sallimalla tavalla. Oikeutetut etusi

kaikkeen muuhun.



Säilytysaika  Kunnes pyydät poistamaan henkilötiedot tai peruutat suostumuksesi. Ellet esitä tällaista

pyyntöä, henkilötiedot poistetaan seuraavan aikataulun mukaan:  

sähköpostiosoite: kun millään kanavalla ei ole ollut toimintaa < 50 kuukauteen. Määrittelemme

toimettomuuden useiden sisäisten kriteerien mukaan.  

tekstiviestit: kun millään kanavalla ei ole ollut toimintaa < 50 kuukauteen. Määrittelemme

toimettomuuden useiden sisäisten kriteerien mukaan.  

postiosoite: kun millään kanavalla ei ole ollut toimintaa < 50 kuukauteen. Määrittelemme

toimettomuuden useiden sisäisten kriteerien mukaan.  

Nämä säilytysajat voivat olla lyhyempiä tietyissä maissa paikallisten vaatimusten mukaisesti. 

Kilpailut

Tiedon tyyppi Sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, joskus muita tietoja.

Miksi keräämme näitä tietoja Antaaksemme kilpailuun osallistujille tietoja kilpailusta, mukaan lukien

kilpailun voittajan/voittajien ilmoittaminen.

Oikeusperusta Sopimuksen toteuttaminen.

Säilytysaika 24 kuukautta, ellei paikallinen lainsäädäntö vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään.

Tuoteostot

Tiedon tyyppi Sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, maksutiedot (mukaan lukien pankkitilin IBAN-

numero tai Paypal-tiedot), joskus muita tietoja.

Miksi keräämme näitä tietoja Käsitelläksemme tuotteidemme ostosi, käteispalautustarjoukset tai

takuut ja lähettääksemme sinulle kyseiseen ostoon liittyviä merkityksellisiä viestejä.

Oikeusperusta Sopimuksen toteuttaminen.

Säilytysaika Niin kauan kuin on tarpeen tilauksesi täyttämiseksi ja tilaustasi koskevan viestinnän

hoitamiseksi, ellei paikallinen lainsäädäntö vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään. Säilytämme

tietoja myös yleisesti 24 kuukauden ajan käteispalautustarjouksia ja kymmenen vuoden ajan takuita

varten

Ota yhteyttä

Tiedon tyyppi Sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, joskus muita tietoja.

Miksi keräämme näitä tietoja Vastataksemme tiedusteluihisi ja varmistaaksemme asianmukaisen tai

lain tai P&G:n käytännön mahdollisesti edellyttämän seurannan.



Oikeusperusta Oikeutettu liiketoiminnallinen etumme kuluttajien tiedustelujen käsittelyssä sekä

prosessiemme ja tuotteidemme parantamisessa sekä suostumuksesi erityisluokan tietojen osalta, joita

saatetaan kerätä joidenkin haittatapahtumien yhteydessä.

Säilytysaika 0–10 vuotta, riippuen tiedustelun luonteesta, tietojen käsittelyyn liittyvistä oikeutetuista

eduistamme ja lakisääteisistä velvoitteistamme.

Tutkimus

Tiedon tyyppi Sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, osoite, tunnistettavat kuvat tai videot, joskus

muita tietoja.

Miksi keräämme näitä tietoja   Testataksemme tuoteideoitamme ja saadaksemme tietoa

mieltymyksistäsi ja tavoistasi, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja niitä käyttävien kuluttajien

elämiä.

Oikeusperusta  Suostumuksesi.

Säilytysaika  Säilytämme riippumattoman kliinisen tutkimuksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja

niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty, ja/tai niin kauan kuin

paikallinen laki tai asetus vaatii niitä säilytettävän, mikä voi enimmillään tarkoittaa 25 vuotta. Ei-kliinistä

tutkimusta varten säilytämme olennaisia henkilötietojasi enintään 5 vuoden ajan. Säilytämme

allekirjoitetut, tietoon perustuvat suostumusasiakirjasi. 

Perinteinen käyttötottumuksia seuraava mainonta

Tiedon tyyppi  Mainosevästeet, laitetunniste, taustatiedot, kuten sukupuoli ja ikä, käyttäytymistiedot,

kuten sivujen katselu, ja muut tiedot.

Miksi keräämme näitä tietoja Saadaksemme tietoa kiinnostuksen kohteistasi Internetissä ja

räätälöidäksemme sinulle lähetettäviä mainoksia.

Oikeusperusta Pyydämme suostumustasi evästeiden käyttöön omilla verkkosivustoillamme

yksityisyyden suojaa verkossa koskevien vaatimusten mukaisesti. Kun asetamme tunnisteitamme

kolmannen osapuolen verkkosivustoille tai ostamme tietoja kolmannen osapuolen myyjiltä,

edellytämme, että kumppanimme ovat saaneet sinulta suostumuksen tähän ennen kuin

tunnisteitamme otetaan käyttöön tai tietojasi jaetaan meille.

Tapauskohtaisesti saatamme nojata oikeutettuihin liiketoiminnallisiin etuihimme tai antamaasi

suostumukseen käsitellä henkilötietojasi ja tarjota sinulle niiden nojalla merkityksellistä mainontaa eri

mediakanavissa.

Säilytysaika Säilytämme näitä tietoja 13 kuukauden ajan niiden keräyspäivästä lukien tai siihen asti,

että kiellät niiden säilytyksen, sen mukaan, kumpi on aiempi.

Ota yhteyttä

Onko sinulla vielä kysyttävää tai huolenaiheita? Olemme täällä auttaaksemme.



Kysy ota meihin yhteyttä suoraan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita liittyen yksityisyyteesi tai

tietosuojakäytäntöihimme tai jos olet vammainen kuluttaja, joka tarvitsee kopion tästä ilmoituksesta

vaihtoehtoisessa muodossa. Jos sinulla on tiedustelu nimenomaan tietosuojavastaavallemme, esimerkiksi

epäiltyjä tietoturvaloukkauksia koskien, mainitse se viestissäsi. Voit myös kirjoittaa

tietosuojavastaavallemme osoitteeseen Data Protection Of�cer, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH

45202, Yhdysvallat.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, yksiköt E1 ja E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Irlanti

toimivat edustajana Isossa-Britanniassa ja EU: ssa Art. 27 GDPR.

YHTEYSTIEDOT URA

KUMPPANIT JA SIJOITTAJAT

Sijoittajat Ryhdy kumppaniksemme Tavarantoimittajat

YRITYKSEMME

Johtajuus Rakenne ja hallinta Käytännöt ja menettelytavat Arkisto Saavutukset ja tunnustukset

Uutishuone

LAKIASIAT

Yksityisyys Käyttöehdot
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