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Soveltamisalue
Tietosuojakäytäntöä (”käytäntö”) 
sovelletaan GXO Logistics, Inc. -yhtiöön 
ja kaikkiin sen tytäryhtiöihin, osastoihin 
ja muihin operatiivisiin yksiköihin 
(yhdessä ”GXO” tai ”yhtiö”). Tässä 
käytännössä määritellyt vaatimukset 
koskevat ja sitovat kaikkia GXO:n 
johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
sekä puolestamme toimivia kolmansia 
osapuolia. Termillä ”yhtiö” tarkoitetaan 
tässä käytännössä kaikkia henkilöitä ja 
yksiköitä, joita tämä käytäntö koskee.

1. Yhteenveto
GXO kerää ja ylläpitää toimintansa 
yhteydessä luottamuksellisia tietoja, 
henkistä omaisuutta ja henkilötietoja. 
Tietoja kerätään työntekijöiltä, 
asiakkailta, tavarantoimittajilta ja muilta 
kolmansilta osapuolilta. Asianmukainen 
tiedonhallinta on ensiarvoisen tärkeää, 
jotta voimme säilyttää sidosryhmiemme 
luottamuksen. Yhtiö on sitoutunut 
noudattamaan kaikkia sovellettavia 
tietosuojalakeja kaikissa maissa ja 
alueilla, joissa se harjoittaa liiketoimintaa.

Jos sovellettavan lain vaatimukset 
eroavat tämän ohjeistuksen 
vaatimuksista tai ovat niitä tiukempia, 
sovellettava laki asetetaan aina etusijalle. 
Tämän ohjeistuksen tarkoituksena 
ei ole luoda mitään uusia oikeuksia 
tai velvollisuuksia sovellettavan 
lain mukaisten jo olemassa olevien 
oikeuksien tai velvollisuuksien lisäksi.

2. Määritelmät
2.1. Yhtiö: GXO Logistics kaikissa 
liiketoiminnan muodoissaan, GXO:n 
työntekijät sekä kaikki muut osapuolet, 
jotka on määritelty kohdassa 

”Soveltamisalue”.

2.2. Luottamukselliset tiedot: 
Missä tahansa muodossa olevat 
tiedot, joita ei ole julkaistu tai 
jotka eivät ole yleisön saatavilla. 
Luottamukselliset tiedot voivat olla 
esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmia, 
asiakasluetteloita, hinnoittelutietoja, 
prosessitietoja tai yrityksen tietotaitoa.

2.3. Rekisteröity: Henkilö, jolta 
henkilötietoja tai muita tietoja kerätään.

2.4. Henkinen omaisuus: Inhimilliseen 
tietoon perustuva aineeton 
omaisuus. Henkinen omaisuus 
voi olla konkreettista (esimerkiksi 
tekijänoikeuden suojaama työ, 
tavaramerkki tai patentoitava 
keksintö) tai abstraktia (esimerkiksi 
liikesalaisuus tai -idea).

 2.5. Henkilötiedot: Missä 
tahansa muodossa olevat tiedot, 
joita voidaan sellaisinaan tai 
yhdessä muiden tietojen kanssa 
käyttää henkilön tunnistamiseen. 
Lainkäyttöalueesta riippuen 
henkilötietoja voivat olla esimerkiksi 
nimet, sosiaaliturvatunnukset, 
ajokortin tai passin numerot, osoitteet, 
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, 
tilinumerot, salasanat tai PIN-
koodit, yksilölliset biometriset 
tiedot, terveystiedot tai vastaukset 
turvallisuuskysymyksiin, jotka 
mahdollistavat pääsyn henkilön 
pankkitilille.

3. Käyttäytymisnormit: Henkilötiedot
3.1. Kerääminen: Henkilötietojen 
kerääminen on rajoitettava tietoihin, 
jotka ovat yhtiön toiminnan 
kannalta tarpeellisia, ja tiedot on 
kerättävä laillisin keinoin. Yhtiö 

antaa rekisteröidylle asianmukaisen 
ilmoituksen hänen henkilötietojensa 
keräämisen tarkoituksesta.

3.2. Käyttö: Yhtiö rajoittaa 
henkilötietojen käytön siihen 
tarkoitukseen, jota varten ne on 
kerätty, ellei laki tai rekisteröity  
salli muuta käyttöä.

3.3 . Laatu ja säilyttäminen: Yhtiö 
toteuttaa kohtuullisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että kaikki yhtiön 
keräämät ja säilyttämät henkilötiedot 
ovat tarkkoja ja ajantasaisia. 
Henkilötiedot arkistoidaan, poistetaan 
tai tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita 
oikeutettuun tarkoitukseen tai lain 
vaatimuksesta.

3.4. Suojaus: Yhtiö toteuttaa 
kohtuullista teknistä ja organisatorista 
valvontaa suojatakseen kaikki 
hallussaan olevat henkilötiedot niiden 
paljastumiselta, luvattomalta käytöltä, 
tuhoutumiselta tai menetykseltä.

3.5. Paljastaminen: Yhtiö ei paljasta 
tai jaa henkilötietoja muille henkilöille 
tai osapuolille muutoin kuin lain 
sallimissa tai edellyttämissä puitteissa 
tai rekisteröidyn suostumuksesta.

3.6.  Rekisteröidyn oikeudet: 
Yhtiö tarjoaa rekisteröidylle 
mahdollisuuden tarkistaa, oikaista  
ja poistaa henkilötietoja, joita yhtiö  
on rekisteröidystä kerännyt.

3.7. Tietoturvaloukkauksista 
ilmoittaminen: Yhtiön on ilmoitettava 
kaikista tietoturvaloukkauksista 
henkilötietolain edellyttämille 
osapuolille lainsäädännön 
määrittämän ajan puitteissa.
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 :Käyttäytymisnormit .4 
Luottamukselliset tiedot  
ja immateriaaliomaisuus
4.1. Paljastaminen: Yhtiö luovuttaa 
luottamuksellisia tietoja tai henkistä 
omaisuutta yhtiön sisäisille ja 
ulkopuolisille osapuolille vain 
välttämättömistä liiketoimintaan 
liittyvistä syistä. Tällaista tietoa saa 
jakaa ulkopuolisille vain, kun käytössä 
ovat asianmukaiset varotoimenpiteet, 
kuten salassapitosopimukset.

4.2. Suojaus: Yhtiö toteuttaa 
kohtuullista teknistä ja organisatorista 
valvontaa suojatakseen kaikki 
hallussaan olevat luottamukselliset 
tiedot ja henkisen omaisuuden niiden 
paljastumiselta, luvattomalta käytöltä, 
tuhoutumiselta tai menetykseltä.

4.3. Säilyttäminen: Tietojen säilyttämistä 
koskevasta lainsäädännöstä riippuen 
yhtiö joko arkistoi, poistaa tai tuhoaa 
luottamukselliset tiedot, joita ei enää 
tarvita laillisiin tarkoituksiin.

4.4 . Jatkuva velvollisuus: Kaikilla 
henkilöillä, joita tämä käytäntö 
koskee, on jatkuva velvollisuus olla 
paljastamatta yhtiön luottamuksellisia 
tietoja tai henkistä omaisuutta yhtiön 
palveluksesta poistuttuaan.

5. Raportointi
Kaikkien henkilöiden, joita tämä 
käytäntö koskee, on ilmoitettava 
välittömästi todellisista tai epäillyistä 
tietoturvaloukkauksista ja/tai 
väärinkäytöksistä tai tämän ohjeistuksen 
tai sovellettavan tietosuojalain 
rikkomuksista. GXO ei salli kostotoimia 
sellaista henkilöä kohtaan, joka 
on hyvässä uskossa ilmoittanut 
huolenaiheesta, väärinkäytöksestä tai 
yhtiön käytännön tai sovellettavien 
lakien rikkomuksesta.

Ilmoitukset voidaan tehdä suoraan 
eettisen ja vaatimustenmukaisen 
toiminnan osastolle osoitteeseen 
ethics@gxo.com. Muita 
ilmoittamistapoja löytyy eettisen 
toiminnan verkkosivustoltamme 
osoitteessa https://ethics.gxo.com. 
Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, 
jos paikalliset lait tämän sallivat. 

 Tätä käytäntöä koskevia  
lisätietoja ja ohjeita on saatavissa  
eettisen ja vaatimustenmukaisen  
toiminnan osastolta osoitteesta  
ethics@gxo.com. Henkilöä, 
joka paljastaa liikesalaisuuksia 
tarkoituksenaan luottamuksellisesti 
ilmoittaa epäillystä lain 
rikkomuksesta tai avustaa valtion 
virkamiestä tai asianajajaa tällaisen 
rikkomuksen tutkinnassa, ei aseteta 

liikesalaisuuslainsäädännön  
mukaiseen rikosoikeudelliseen  
tai siviilioikeudelliseen vastuuseen 
riippumatta tässä asiakirjassa tai muissa 
GXO:n ohjeistuksissa määritellystä 
luottamuksellisten ja yksityisten tietojen 
salassapitovelvollisuudesta. Lisäksi 
työntekijä voi paljastaa liikesalaisuuksia 
asianajajalleen ja oikeuskäsittelyssä, 
mikäli hän on nostanut syytteen 
työnantajaa vastaan tämän työntekijään 
kohdistamien kostotoimien osalta 
työntekijän ilmoitettua epäillystä 
lain rikkomuksesta, edellyttäen, että 
liikesalaisuuksia sisältävät tiedot 
arkistoidaan luottamuksellisina.

6. Käytännöstä poikkeaminen
Kaikkiin tätä ohjeistusta koskeviin 
poikkeuksiin tai poikkeamiin on saatava 
yhtiön vaatimustenmukaisuudesta 
vastaavan johtajan kirjallinen hyväksyntä.

7. Käytännön noudattamatta 
jättäminen
Tämän ohjeistuksen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa yhtiölle 
ja asianosaisille henkilöille vakavia 
seuraamuksia, mukaan lukien siviili- 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset, 
sakot ja pahimmassa tapauksessa 
vankeustuomiot. Ohjeistuksen 
rikkominen voi johtaa myös vakaviin 
kurinpitotoimiin, mukaan lukien 
työsuhteen päättäminen.
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