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1. Johdanto
Tämä tietosuojakäytäntö täydentää GXO Logistics, Inc.:n 
asiakirjaa Liiketoiminnan eettinen ohjeistus – tietosuoja. 
Tietosuojakäytäntöä (”käytäntö”) sovelletaan GXO 
Logistics, Inc. -yhtiössä ja sen kaikissa tytäryhtiöissä, 
osastoilla ja muissa operatiivisissa yksiköissä (yhdessä 

”GXO” tai ”yhtiö”). Tässä käytännössä määritellyt 

vaatimukset koskevat ja sitovat kaikkia GXO:n johtajia, 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä sekä puolestamme toimivia 
kolmansia osapuolia.

2. Määritelmät
Tässä käytännössä käytettyjen sanojen tai lyhenteiden 
merkitykset annetaan alla.

Liiketoiminnan eettinen ohjeistus
Tietosuoja

Automatisoitu 
päätöksenteko (ADM)

Yksinomaan automatisoituun käsittelyyn (mukaan lukien profilointi) perustuva päätös, jolla on 
oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa merkittävästi kyseessä olevaan henkilöön. Yleinen tietosuoja-asetus 
kieltää automatisoidun päätöksenteon (paitsi, kun tietyt ehdot täyttyvät) mutta ei automatisoitua käsittelyä.

Automatisoitu käsittely

Minkä tahansa tyyppinen automatisoitu henkilötietojen käsittely, jossa henkilötietoja käytetään tiettyyn 
henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arviointiin ja erityisesti sellaisten näkökohtien 
analysointiin tai ennakointiin, jotka koskevat kyseisen henkilön työsuoritusta, taloudellista tilannetta, 
terveydentilaa, henkilökohtaisia mieltymyksiä, mielenkiinnonkohteita, luotettavuutta, käyttäytymistä, 
sijaintia tai liikkeitä. Profilointi on esimerkki automatisoidusta käsittelystä.

Yhtiön henkilöstö Kaikki työntekijät, urakoitsijat, työnvälitystoimiston työntekijät, konsultit, johtajat, jäsenet ja muut.

Suostumus
Vapaaehtoisesti, täsmällisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti annettu hyväksyntä, joka osoittaa ilmoituksen 
tai selkeän myönteisen toimen kautta, että rekisteröity antaa suostumuksensa häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä
Henkilö tai organisaatio, joka määrittää milloin, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Vastaa 
käytäntöjen ja ohjeistusten laatimisesta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. GXO on kaikkien GXO:n 
henkilöstöön liittyvien ja GXO:n kaupallisiin tarkoituksiin käyttämien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Rekisteröity
Elävä, tunnistettu tai tunnistettavissa oleva henkilö, jonka henkilötietoja säilytämme. Rekisteröidyt 
voivat olla minkä tahansa maan kansalaisia tai oleskella missä tahansa maassa, ja heillä voi olla laillisia 
oikeuksia henkilötietoihinsa liittyen.

Tietosuojaa koskeva 
vaikutusten arviointi

Työkalut ja arviointimenetelmät, joita käytetään tietojenkäsittelytoiminnan riskien tunnistamiseen  
ja pienentämiseen.

ETA Euroopan talousalue. Käsittää 28 EU-maata sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.

Yleinen tietosuoja-asetus EU:n yleinen tietosuoja -asetus ((EU) 2016/679). Henkilötietoihin sovelletaan yleisessä tietosuoja-
asetuksessa määriteltyjä oikeudellisia suojakeinoja.

Henkilötiedot

Säilyttämämme tai kohtuullisesti saatavillamme olevat tiettyä rekisteröityä koskevat tunnistetiedot 
tai tiedot, joiden avulla rekisteröity voidaan tunnistaa (suoraan tai välillisesti) yksin näiden tietojen 
perusteella tai yhdessä muiden tunnistetietojen kanssa. Käsite kattaa arkaluonteiset henkilötiedot ja 
pseudonymisoidut henkilötiedot, mutta ei anonyymejä tietoja tai tietoja, joista on pysyvästi poistettu 
henkilön tunnistetiedot. Henkilötiedot voivat koskea tosiasioita (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, 
sijainti tai syntymäaika) tai mielipiteitä kyseessä olevan henkilön toiminnasta tai käyttäytymisestä.

Henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus

Mikä tahansa toimi tai laiminlyönti, joka vaarantaa henkilötietojen turvallisuuden, luottamuksellisuuden, 
eheyden tai saatavuuden tai fyysiset, tekniset, hallinnolliset tai organisatoriset suojatoimet, joita me tai 
kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme olemme ottaneet käyttöön henkilötietojen suojaamiseksi. 
Henkilötietojen katoamisen, luvattoman käytön, paljastumisen ja haltuun saamisen katsotaan olevan 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.

Sisäänrakennettu 
yksityisyyden suoja

Asianmukaiset, tehokkaat tekniset ja organisatoriset toimet, joilla varmistetaan yleisen tietosuoja-
asetuksen mukainen toiminta.
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Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitukset ovat erillisiä ilmoituksia, joita rekisteröidyille voidaan tarjota, kun yhtiö kerää 
heistä tietoja. Nämä ilmoitukset voivat olla yleisiä tietosuojalausuntoja, joita sovelletaan tiettyyn 
henkilöryhmään (esimerkiksi työntekijöitä koskevat tietosuojailmoitukset tai verkkosivuston 
tietosuojakäytäntö), tai ne voivat olla erillisiä kertaluonteisia tietosuojalausuntoja, joissa kerrotaan 
tiettyyn tarkoitukseen liittyvästä tietojenkäsittelystä.

Käsittely tai 
tietojenkäsittely

Kaikki henkilötietojen käyttöön liittyvä toiminta. Käsittää tietojen hankkimisen, tallentamisen 
ja hallussapidon sekä kaikki tietoihin liittyvät toimet tai toimien joukot mukaan lukien tietojen 
järjestäminen, muokkaaminen, hakeminen, käyttö, paljastaminen, poistaminen ja tuhoaminen.  
Käsittely käsittää myös henkilötietojen siirtämisen kolmansille osapuolille.

Pseudonymisointi tai 
pseudonymisoidut tiedot

Tietojen, joiden perusteella yksittäinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa, korvaaminen 
yhdellä tai useammalla keinotekoisella tunnisteella tai pseudonyymilla, jotta kyseistä henkilöä ei 
voitaisi enää tunnistaa ilman sellaisia lisätietoja, jotka on tarkoitettu säilytettäviksi erillään ja suojattuina.

Arkaluonteiset 
henkilötiedot

Tiedot, jotka paljastavat henkilön etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai muut 
vakaumukset, ammattiliiton jäsenyyden, fyysisen tai mielenterveyden tilan, sukupuolielämän, seksuaalisen 
suuntautumisen, biometriset tai geneettiset tiedot tai rikoksiin ja tuomioihin liittyvät henkilötiedot.

3. Soveltamisala
Tässä tietosuojakäytännössä määritellään, miten GXO kerää ja 
säilyttää työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme  
ja muiden kolmansien osapuolten henkilötietoja.

Käytäntö on laadittu yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU) 2016/679 pohjalta, ja sitä sovelletaan kaikkiin 
henkilötietoihin (eli tietoihin, joiden perusteella voidaan 
tunnistaa yksittäinen elossa oleva henkilö tai jotka liittyvät 
tällaiseen henkilöön), kun kyseisiä henkilötietoja käsittelee;

•  EU:ssa sijaitseva oikeushenkilö tai yritys, vaikka 
käsittely tapahtuisi EU:n ulkopuolella; tai

•  EU:n ulkopuolella sijaitseva yritys tai oikeushenkilö, kun 
tällainen yritys tai oikeushenkilö markkinoi tuotteitaan 
tai palveluitaan EU:ssa sijaitseville henkilöille tai 
harjoittaa yksittäisten henkilöiden käyttäytymisen 
seurantaa EU-alueella.

Käytäntöä sovelletaan GXO:n toimintaan sen EU:ssa 
sijaitsevien työntekijöiden, mahdollisten työntekijöiden, 
asiakkaiden, toimittajien ja muiden kolmansien osapuolten 
osalta, joihin liittyen GXO käsittelee henkilötietoja.

Mikäli tämä käytäntö poikkeaa GXO Logistics, Inc.:n 
asiakirjasta Liiketoiminnan eettinen ohjeistus – tietosuoja 
tai sen vaatimukset ovat kyseistä asiakirjaa tiukemmat, 
etusijalla ovat tämä käytäntö ja yleisessä tietosuoja-
asetuksessa määritellyt vaatimukset.

4. Vastuualueet
Asianmukainen tiedonhallinta on ensiarvoisen tärkeää 
sidosryhmiemme luottamuksen säilyttämiseksi. 
Henkilötietojen luottamuksellisuuden ja eheyden 
suojaaminen on merkittävä vastuu, johon suhtaudumme 
vakavasti kaikkina aikoina.

Kaikki GXO:n johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät sekä 
puolestamme toimivat kolmannet osapuolet ovat 
vastuussa tämän käytännön noudattamisesta ja tällaisen 
vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta asianmukaisin 
käytännöin, prosessein, valvontatoimin ja koulutuksin.

Vaatimustenmukaisuusjohtaja vastaa tämän 
tietosuojakäytännön valvonnasta ja siihen liittyvien 
käytäntöjen ja tietosuojaohjeistusten laatimisesta. 
Yhteydenotto vaatimustenmukaisuusjohtajaan tapahtuu 
sähköpostitse osoitteessa ethics@gxo.com

Tietosuojatoimisto tukee vaatimustenmukaisuusjohtajaa 
kyseisissä toiminnoissa. Tietosuojatoimistoon saa 
yhteyden osoitteessa gdpr@gxo.com

Kussakin maassa/liiketoimintayksikössä toimii nimetty 
tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tiedot ovat 
saatavissa paikalliselta henkilöstöhallinnon edustajalta.

Ota yhteyttä tietosuojatoimistoon tai paikalliseen 
tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tai 
huolenaiheita henkilötietojen hallinnasta tai yleisen 
tietosuoja-asetuksen noudattamisesta.

Tietosuojatoimistoon ja paikalliseen tietosuojavastaavaan 
on oltava yhteyksissä aina, jos uskot, että on tapahtunut 

mailto:ethics%40gxo.com?subject=
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henkilötietojen tietoturvaloukkaus (katso kohta 8.2), jos 
olet saanut rekisteröidyltä hänen oikeuksiensa käyttöä 
koskevan pyynnön (katso kohta 7) tai jos kyseessä on mikä 
tahansa muu liitteessä 1 mainittu seikka

5. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietojen suojauksen periaatteita tulee noudattaa 
kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Nämä periaatteet ovat:

5.1. Laillisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus
Henkilötietoja on käsiteltävä laillisesti, oikeudenmukaisesti 
ja rekisteröidyn suhteen avoimesti.

5.2. Laillisuus ja oikeudenmukaisuus:
Henkilötietoja saa kerätä, käsitellä ja jakaa vain 
oikeudenmukaisesti, laillisesti ja tiettyä tarkoitusta varten. 
Näiden rajoitusten tarkoituksena ei ole estää käsittelyä vaan 
varmistaa, että henkilötietoja käsitellään oikeudenmukaisesti 
ja ilman haitallisia vaikutuksia rekisteröityyn.

Voit käsitellä tietoja vain jossakin laillisessa tarkoituksessa. 
Nämä tarkoitukset annetaan liitteessä 2.

Jos käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn suostumus, 
suostumuksen on oltava nimenomainen, eli rekisteröidyn 
on ilmaistava suostumuksensa selkeällä ilmoituksella 
tai valintaruudun valitsemisen kautta. Valmiiksi valittuja 
valintaruutuja, hiljaisuutta tai toimettomuutta ei voi käyttää 
vahvistuksena rekisteröidyn suostumukselle.

5.3. Avoimuus (ilmoitus rekisteröidyille):
Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjät 
antavat rekisteröidyille (olipa tiedot sitten kerätty suoraan 
rekisteröidyiltä tai muualta) yksityiskohtaisia, täsmällisiä 
tietoja seuraavista;

• rekisterinpitäjä;

• mitä henkilötietoja kerätään;

•  miten ja miksi henkilötietoja käsitellään;

•  kenelle henkilötietoja luovutetaan;

•  miten henkilötietoja suojataan; ja

•  kuinka kauan henkilötietoja säilytetään.

Nämä tiedot on annettava asianmukaisissa 
tietosuojailmoituksissa.

Me tarjoamme nämä tiedot tietosuojailmoituksessa, joka 
esitetään, kun rekisteröity ensimmäisen kerran antaa 
henkilötietojaan. Ilmoituksen tulee olla lyhyt, luonteeltaan 
avoin, ymmärrettävä, helposti luettava ja selkeästi 
kirjoitettu, jotta rekisteröity ymmärtää sen.

Tähän sisältyvät henkilötiedot, joita keräämme 
henkilöstöhallinto- ja työllistämistarkoituksissa.

5.4. Käyttötarkoituksen rajoitus
Henkilötietoja saa kerätä vain määriteltyihin, 
nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Niitä ei saa  
käsitellä edelleen millään tavalla, joka on ristiriidassa 
näiden tarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja ei saa käyttää uusiin tarkoituksiin tai 
henkilötietojen keräämisen yhteydessä julkaistujen 
tarkoitusten kanssa erilaisiin tai yhteensopimattomiin 
tarkoituksiin, ellei rekisteröidylle ole ilmoitettu uusista 
tarkoituksista ja suostumusta saatu tarvittaessa.

5.5. Tiedon minimointi
Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja merkityksellisiä, 
ja tietoa tulee kerätä vain sen verran kuin sen 
käsittelytarkoitusten kannalta on tarpeen.

Kerää ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitset 
työtehtävissäsi: älä kerää mitään ylimääräisiä tietoja.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita tiettyihin tarkoituksiin,  
ne tulee poistaa tai anonymisoida sovellettavien lakien  
tai ohjeistusten mukaisesti.
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5.6. Paikkansapitävyys
Henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä ja ajantasaisia. 
Jos näin ei ole, tiedot on korjattava tai poistettava 
viipymättä. Kaikkien henkilötietojen paikkansapitävyys on 
tarkistettava niiden keräämisen yhteydessä ja säännöllisin 
väliajoin sen jälkeen. Virheellisten tai vanhentuneiden 
henkilötietojen tuhoamiseksi tai muuttamiseksi on 
ryhdyttävä tarvittaviin kohtuullisiin toimiin.

5.7. Säilytyksen rajoitus
Henkilötietoja ei saa säilyttää tunnistettavassa 
muodossaan pidempään kuin niiden käsittelytarkoitusten 
kannalta on tarpeen.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita perusteltuun 
liiketoimintatarkoitukseen tai tarkoituksiin, joita varten 
tiedot alun perin kerättiin (mukaan lukien lakisääteisten, 
kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttäminen), niitä 
ei saa enää säilyttää muodossa, joka mahdollistaa 
rekisteröidyn tunnistamisen.

Yhtiöllä on käytössään säilytyskäytännöt ja -menettelyt, joiden 
avulla voidaan varmistaa, että henkilötiedot poistetaan 
kohtuullisen ajan kuluttua niiden käyttötarkoituksen 
päättymisestä, ellei laki edellytä tällaisten tietojen säilyttämistä 
pidempään tietyn vähimmäisajanjakson ajan.

5.8. Rekisteröityjen oikeudet ja pyynnöt
Henkilötietojen on oltava rekisteröityjen saatavilla, ja 
rekisteröidyillä tulee olla mahdollisuus käyttää tiettyjä 
henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksiaan. (Katso alla oleva 
kohta 7.)

5.9. Turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus
Henkilötietojen käsittelyssä on varmistettava tietojen 
turvallisuus asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimin, 
joilla tietoja voidaan suojata luvattomalta tai laittomalta 
käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, 
tuhoutumiselta ja vikaantumiselta. (Katso kohta 8 alla).

5.10. Siirtoa koskeva rajoitus
Henkilötietoja ei saa siirtää toiseen maahan ilman 
asianmukaisia suojatoimia. (Katso kohta 10 alla).

6. Käsittelytietueet
Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että säilytämme 
kaikista tietojenkäsittelytoiminnoistamme täydelliset 
ja tarkat tiedot. Sinun vastuullasi on varmistaa, että 
asianmukaiset käsittelytietueet säilytetään yhtiön 
kirjanpito-ohjeiden mukaisesti.

Tietueista tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, 
selkeät kuvaukset henkilötietojen tyypeistä, rekisteröityjen 
tyypit, käsittelytoimet, käsittelytarkoitukset, henkilötietojen 
kolmannen osapuolen vastaanottajat, henkilötietojen 
tallennussijainnit, henkilötietojen siirrot, henkilötietojen 
säilytysaika ja kuvaus käytössä olevista turvatoimenpiteistä.

Näitä tietojenkäsittelyn tietueita hallinnoi 
tietosuojatoimisto. Sinun on kuitenkin autettava 
tietosuojatoimistoa näiden tietojenkäsittelyn 
tietueiden luomisessa ja ylläpidossa ja ilmoitettava 
tietosuojatoimistolle kaikista uusista käsittelytoimista  
tai käsittelytoimintojen muutoksista.

7. Rekisteröityjen oikeudet ja pyynnöt
Henkilöt, joiden henkilötietoja käsittelemme, kutsutaan 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ”rekisteröidyiksi”. 
Rekisteröidyillä on oikeuksia, jotka liittyvät siihen, miten 
me heidän henkilötietojaan käsittelemme. Nämä oikeudet 
luetellaan kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Jos saat rekisteröidyltä hänen henkilötietojensa käsittelyyn 
liittyvän pyynnön, noudata rekisteröityjen tietoihin 
pääsyä koskevaa menettelyä ja rekisteröi pyyntö yhdessä 
tietosuojatoimiston ja paikallisen tietosuojavastaavan kanssa 
ilmoittamalla siitä osoitteeseen gdpr@gxo.com. Käytä 
sähköpostiviestissä aihetta: Rekisteröidyn henkilötietopyyntö

Tietosuojatoimisto neuvoo ja auttaa pyyntöön 
vastaamisessa. Rekisteröityjen tietopyyntöihin tulee 
vastata 30 kalenteripäivän kuluessa. Muista vahvistaa 
pyytäjän henkilöllisyys aina, kun tietoja pyydetään jonkin 
yllä annetun oikeuden alaisesti (älä anna kolmansien 
osapuolten huijata sinua paljastamaan henkilötietoja  
ilman asianmukaista valtuutusta).
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8. Suojaus
8.1. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet on 
otettava käyttöön sen varmistamiseksi, että henkilötietojen 
käsittelyjärjestelmät ovat suojattuja ja tietosuojaperiaatteiden 
mukaisia. Vaadittua suojaustasoa määritettäessä on 
huomioitava uusimmat tekniikat, toteutuskustannukset ja 
käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus. Erilaisia 
suojatoimia ovat esimerkiksi seuraavat:

•  henkilötietojen anonymisointi/pseudonymisointi  
ja salaus

•  käsittelyjärjestelmien ja -palveluiden 
luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden  
ja kestävyyden varmistaminen

•  henkilötietojen saatavuuden ja niihin pääsyn 
ylläpitäminen ja palauttaminen tarvittaessa 

•  henkilötietojen säännöllinen testaus, arviointi  
ja evaluointi

•  GXO:n tietoturvakäytäntöjen noudattaminen 
henkilötietojen osalta.

8.2. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjät 
ilmoittavat henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle ja, tarvittaessa, 
rekisteröidylle 72 tunnin kuluessa siitä, kun he ovat 
saaneet tietää asiasta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus on toimi tai laiminlyönti, 
joka johtaa henkilötietojen katoamiseen, luvattomaan 
käyttöön, paljastumiseen tai haltuun saantiin.

Yhtiössämme on käytössä menettelyt epäillyn henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen käsittelyä varten, ja ilmoitamme 
tällaisista tietoturvaloukkauksista rekisteröidyille tai 
asianmukaisille sääntelyviranomaisille, kun laki sitä vaatii.

Jos tiedät tai epäilet, että henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus on tapahtunut:

•  Ilmoita tietoturvaloukkauksesta tai epäillystä 
tietoturvaloukkauksesta osoitteeseen gdpr@gxo.com. 
Käytä sähköpostiviestissä aihetta: Epäilty henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus

•  Ota yhteys tietosuojatoimistoon ja paikalliseen 
tietosuojavastaavaan.

• Älä yritä tutkia asiaa itse.

•  Säilytä kaikki todisteet mahdollisesta henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta.

9. Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja ja tietosuojaa 
koskeva vaikutusten arviointi
Henkilötietoja käsiteltäessä on käytettävä sisäänrakennettua 
yksityisyyden suojaa ottamalla tehokkaasti käyttöön 
asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia 
(kuten pseudonymisointi), joilla voidaan varmistaa 
tietosuojaperiaatteiden mukainen toiminta.

Arvioi, mitä sisäänrakennetun yksityisyyden suojan toimia 
henkilötietoja käsittelevissä ohjelmissa/järjestelmissä/
prosesseissa voidaan toteuttaa seuraavat seikat huomioiden:

(a)  uusin tekniikka;

(b)  toteutuskustannukset;

(c)   käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset; ja

(d) käsittelyn enemmän tai vähemmän todennäköiset 
ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekisteröityjen 
oikeuksille ja vapauksille.

Rekisterinpitäjien on lisäksi suoritettava tietosuojaa 
koskevia vaikutusten arviointeja korkean riskin 
tietojenkäsittelyn yhteydessä ja toteutettaessa 
merkittäviä järjestelmä- tai liiketoimintamuutoksia, joihin 
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liittyy henkilötietojen käsittelyä. Kysy tällaisia toimia 
suorittaessasi tietosuojatoimistolta, tarvitaanko tietosuojaa 
koskeva vaikutusten arviointi.

Arviointia koskevat tiedot ovat liitteessä 4.

10. Tietojen jakoa ja siirtoa koskevat rajoitukset
Henkilötietoja saa jakaa kolmansien osapuolten kanssa 
vain, kun käyttöön on otettu tarvittavat suojatoimet ja 
sopimusjärjestelyt.

10.1. Tietojen jakaminen GXO-konsernissa
Saat jakaa säilyttämiämme henkilötietoja ainoastaan 
GXO-konsernin (mukaan lukien tytäryhtiömme ja holding-
yhtiömme sekä sen tytäryhtiöt) toisen työntekijän tai 
edustajan kanssa edellyttäen, että vastaanottajalla on 
työhön liittyvä tarve saada nämä tiedot haltuunsa.

Henkilötietojen siirto GXO-konsernin sisällä Yhtiössä 
on käytössä ryhmien välinen tietojenjakosopimus, 
joka säätelee tällaisia siirtoja, myös EU:n ulkopuolelta, 
Yhdysvalloissa sijaitseville GXO-yrityksille. Jos sinua 
pyydetään siirtämään tietoja EU:n ulkopuolelle johonkin 
muuhun maahan kuin Yhdysvaltoihin, ota yhteyttä 
tietosuojatoimistoon.

10.2. Tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa
Voit jakaa säilyttämiämme henkilötietoja kolmansille 
osapuolille, kuten palveluntarjoajillemme (GXO:n 
ulkopuolelle) vain, jos näiden kolmansien osapuolten on 
saatava kyseiset tiedot haltuunsa palvelujen tarjoamista 
varten ja heidän kanssaan on solmittu kirjallinen sopimus, 
joka sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
kolmannen osapuolen lausekkeet.

10.3. Tiedonsiirrot EU:n ulkopuolelle
Yleinen tietosuoja-asetus rajoittaa tietojen siirtoa ETA:n 
ulkopuolisiin maihin, jotta voitaisiin varmistaa, ettei yleisen 
tietosuoja-asetuksen yksityishenkilöille tarjoama tietosuoja 
vaarannu. Tällainen siirto tapahtuu, kun henkilötietoja 
lähetetään EU-maasta maahan, joka ei ole osa EU:ta.

Voit siirtää henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolelle vain, 
kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

(a)  siirto tehdään Yhdysvalloissa sijaitsevalle GXO-yhtiölle, 
ja vastaanottajalla on työhön liittyvä tarve saada 
kyseiset henkilötiedot haltuunsa, tai

(b)  siirto tehdään kolmannelle osapuolelle, ja olet saanut 
tietosuojatoimistolta vahvistuksen siitä, että asianmukaiset 
suojatoimet on otettu käyttöön ja että rekisteröity on 
antanut suostumuksensa ehdotettuun siirtoon sen jälkeen, 
kun hänelle on ilmoitettu siirron mahdollisista riskeistä. 
Tai: siirto on tarpeen jostakin muusta yleisessä tietosuoja-
asetuksessa määritellystä syystä mukaan lukien yhtiön 
ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano, 
yleisen edun mukaiset syyt, oikeudellisten vaatimusten 
esittäminen, toteuttaminen tai puolustaminen tai 
rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaaminen, kun 
rekisteröity on fyysisesti tai oikeudellisesti kykenemätön 
antamaan suostumustaan, sekä – rajoitetuissa tapauksissa 

– oikeutetun etumme vuoksi.

11. Koulutus ja tarkastukset
Yhtiön on varmistettava, että kaikki asiaankuuluvat GXO-
työntekijät ovat saaneet tietosuojalakien noudattamiseen 
riittävän koulutuksen. Järjestelmät ja prosessit on lisäksi 
testattava säännöllisesti niiden vaatimustenmukaisuuden 
arvioimiseksi. Suorita kaikki pakolliset tietosuojaan liittyvät 
koulutukset, jotka sinua pyydetään suorittamaan.

Tarkista säännöllisesti, että kaikki hallinnassasi olevat 
järjestelmät ja prosessit ovat tämän tietosuojakäytännön 
mukaisia ja että käytössä on henkilötietojen asianmukaisen 
käytön ja suojauksen varmistamiseen riittävät 
asianmukaiset hallinnolliset tarkastukset ja resurssit.

12. Palveluiden ulkoistaminen
Kun palveluita ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle, 
kuten IT-palvelujen tarjoajille, tai pilvipalvelujen tarjoajien 
annetaan käsitellä henkilötietoja, on huomioitava myös 
tietosuojanäkökohdat. Palveluntarjoajat toimivat tällaisissa 
tilanteissa tyypillisesti tietojenkäsittelijöinä, jolloin 
solmitaan kirjallinen käsittelijäsopimus.
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13. Automatisoitu käsittely/profilointi/päätöksenteko 
ja suoramarkkinointi
Yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellään tiukat säännöt 
automatisoidulle käsittelylle, päätöksenteolle ja profiloinnille. 
Automatisoituja käsittelytoimia voidaan suorittaa vasta, 
kun niistä on keskusteltu tietosuojatoimiston kanssa ja 
tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi on suoritettu.

Myös suoramarkkinointia koskevat erityiset säännöt. 
Suoramarkkinointikampanjoita voidaan toteuttaa vasta, 
kun niistä on keskusteltu tietosuojatoimiston kanssa ja 
tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi on suoritettu.

14. Tietosuojastandardiin tehdyt muutokset
Varaamme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä 
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä tietosuojakäytäntö ei korvaa sovellettavia kansallisia 
tietosuojalakeja tai -määräyksiä maissa, joissa GXO 
toimii, ja joissakin maissa saattaa olla käytössä tämän 
tietosuojastandardin lokalisoitu versio, jonka saa 
pyynnöstä tietosuojatoimistolta.

Tätä tietosuojastandardia on muokattu viimeksi 2.8.2021.
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Liite 1

Ota seuraavissa tilanteissa aina yhteys 
tietosuojatoimistoon:

(a) jos olet epävarma laillisesta perustasta, jonka alaisesti 
henkilötietoja käsitellään (yhtiön oikeutettu etu mukaan 
lukien) (katso kohta 5 ja liite 2);

(b) jos suostumus tarvitaan ja/tai sinun on pyydettävä 
suostumusta (katso kohta 5.2 ja liite 2);

(c) jos sinun on laadittava tietosuojailmoituksia (katso kohta 5.3);

(d) jos olet epävarma käsiteltävien henkilötietojen 
säilytysajasta (katso kohta 5.7);

(e) jos olet epävarma siitä, mitä suojaus- tai muita 
toimenpiteitä sinun on toteutettava henkilötietojen 
suojaamiseksi (katso kohta 8.1 alla);

(f) jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tapahtunut 
(katso kohta 8.2);

(g) jos olet epävarma siitä, millä perusteella henkilötietoja 
siirretään ETA-alueen ulkopuolelle (katso kohta 10);

(h) jos tarvitset apua rekisteröidyn oikeuksien 
käyttöpyyntöjen käsittelyyn (katso kohta 7 ja liite 3);

(i) aina, kun ryhdyt uuteen merkittävään 
tietojenkäsittelytoimeen tai teet käsittelyyn muutoksia, jotka 
todennäköisesti edellyttävät tietosuojaa koskevaa vaikutusten 
arviointia (katso kohta 9), tai aiot käyttää henkilötietoja muihin 
kuin niiden keräyshetkellä ilmoitettuihin tarkoituksiin;

(j) jos aiot ryhtyä toimiin, joihin liittyy automatisoitua 
tietojenkäsittelyä, profilointi tai automatisoitu 
päätöksenteko mukaan lukien (katso kohta 13);

(k) jos tarvitset apua sovellettavan lain noudattamiseen 
suoramarkkinointitoimissasi (katso kohta 13); tai

(l) jos tarvitset apua sopimuksiin tai muihin järjestelyihin, jotka 
liittyvät henkilötietojen jakamiseen kolmansien osapuolten 
(toimittajamme mukaan lukien) kanssa (katso kohdat 9 ja 12).
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Liite 2.

Yleinen tietosuoja-asetus sallii tietojenkäsittelyn tietyissä 
tilanteissa ja tiettyjä tarkoituksia varten, joista osa mainitaan alla:

(a) kun rekisteröity on antanut suostumuksensa;

Rekisteröity voi antaa suostumuksensa henkilötietojensa 
käsittelylle ilmaisemalla suostumuksensa selkeästi joko 
ilmoituksen tai myönteisen toimen kautta. Suostumus 
edellyttää myönteistä toimea, joten valmiiksi valittuja 
valintaruutuja, hiljaisuutta tai toimettomuutta ei todennäköisesti 
voida pitää rekisteröidyn suostumuksena. Jos suostumus 
annetaan asiakirjassa, jossa käsitellään myös muita aiheita, 
suostumuksen on oltava erillään kyseisistä muista aiheista.

Rekisteröidyn on voitava peruuttaa suostumuksensa 
tietojensa käsittelyyn milloin tahansa, ja peruutus on 
huomioitava viipymättä. Suostumus voi olla tarpeen päivittää, 
jos henkilötietoja aiotaan käsitellä tarkoituksissa, jotka ovat 
erilaisia tai yhteensopimattomia niiden tarkoitusten kanssa, 
joihin rekisteröity alun perin antoi suostumuksensa.

Ellei muuta laillista käsittelyperustetta ole, arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittelyyn, automatisoituun 
päätöksentekoon tai rajat ylittävään tiedonsiirtoon 
vaaditaan yleensä suostumus. Useimpien arkaluonteisten 
tietojen käsittely tapahtuu kuitenkin jonkun laillisen 
perusteen pohjalta (eikä suostumusta tällöin tarvita). Jos 
nimenomainen suostumus vaaditaan, sinun on tarjottava 
rekisteröidylle tietosuojailmoitus suostumuksen saadaksesi.

(b) kun käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn 
sopimuksen toteuttamiseksi;

(c) täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme;

d) rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

(e) oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi tarkoituksissa, 
joissa kyseiset edut eivät vaaranna rekisteröityjen etuja 
tai perusoikeuksia tai -vapauksia, eikä etuja ole täten 
kumottu. Henkilötietojen oikeutettujen etujemme 
mukaisen käsittelyn tarkoitukset on määritettävä 
sovellettavissa tietosuojailmoituksissa.

12 | ©2021 GXO. Kaikki oikeudet pidätetään



Liiketoiminnan eettinen ohjeistus
Tietosuoja

Liite 3.

Rekisteröidyn oikeudet:

a) peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn milloin 
tahansa;

(b) saada tiettyjä tietoja rekisterinpitäjän käsittelytoimista;

(c) pyytää saada tarkastella hallussamme olevia 
henkilötietojaan;

(d) estää henkilötietojensa käyttö 
suoramarkkinointitarkoituksiin;

(e) pyytää poistamaan henkilötiedot, kun niitä ei enää 
tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai niitä 
käsiteltiin, tai pyytää korjaamaan tai täydentämään 
virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

f) rajoittaa tietojensa käsittelyä tietyissä olosuhteissa;

(g) kyseenalaistaa käsittely, jonka perusteena ovat 
oikeutetut etumme tai yleinen etu;

h) pyytää kopio sopimuksesta, jonka nojalla henkilötietoja 
siirretään ETA:n ulkopuolelle;

i) vastustaa päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan 
automatisoituun käsittelyyn profilointi mukaan lukien;

(j) estää käsittely, joka todennäköisesti aiheuttaisi vahinkoa 
tai haittaa rekisteröidylle tai jollekulle muulle;

k) saada ilmoitus sellaisista henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksista, jotka todennäköisesti aiheuttavat 
suuren riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille;

l) tehdä valitus asianomaiselle valvonta-/toimeenpanevalle 
viranomaiselle; ja

m) tietyissä olosuhteissa vastaanottaa henkilötietonsa 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 
luettavassa muodossa tai pyytää henkilötietojensa 
siirtämistä kolmannelle osapuolelle kyseisessä muodossa.
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Liite 4.

Ota yhteyttä tietosuojatoimistoon ja suorita tietosuojaa 
koskeva vaikutusten arviointi (jonka tuloksista on 
keskusteltava) toteuttaessasi merkittäviä järjestelmä- 
tai liiketoimintamuutoksia, joihin liittyy henkilötietojen 
käsittelyä, mukaan lukien:

a) uusien tekniikoiden (ohjelmat, järjestelmät tai prosessit) 
tai muokattujen tekniikoiden (ohjelmat, järjestelmät tai 
prosessit) käyttö;

b) automatisoitu käsittely profilointi ja automatisoitu 
päätöksenteko mukaan lukien;

c) arkaluonteisten tietojen laajamittainen käsittely; ja

d) julkisessa käytössä olevan alueen laajamittainen, 
järjestelmällinen valvonta.

Tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin tulee  
kattaa seuraavat:

(a) kuvaus tietojenkäsittelystä, sen tarkoituksista ja 
tarvittaessa rekisterinpitäjän oikeutetuista eduista;

b) arvio käsittelyn tarpeellisuudesta ja sopivuudesta 
suhteessa käsittelyn tarkoitukseen;

c) arvio yksittäisille henkilöille aiheutuvasta riskistä; ja

d) käytössä olevat riskinhallintatoimet sekä osoitus  
niiden noudattamisesta.

Noudata kaikkina aikoina yhtiön prosesseja, jotka  
koskevat tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia  
ja sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa.
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