
SERVIER FINLAND OY – TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Rekisterinpitäjänä SERVIER käsittelee henkilötietojasi sopimuksen teon yhteydessä sekä erilaisten 
oikeutettujen etujensa vuoksi, kuten SERVIERin toimitilojen turvallisuuden tai tuotteidensa 
suojaamiseksi väärentämiseltä. 

  
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt  
Rekisterinpitäjä: Servier Finland Oy (jäljempänä SERVIER)  
Osoite: Äyritie 22, 01510 Vantaa  
Paikallinen yhteyshenkilö: Kaija Saloranta  
Sähköposti: info.finland(at)servier.com 

2. Henkilötietojen käsittely ja suojaus 
 
SERVIER kerää ja käsittelee henkilötietojasi pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten: 
• sopimuksen hallinnointi 
• väärennösten torjunnan hallinnointi 

Henkilötietojasi kerätään turvallisuustarkoituksiin (kuten toimitilojen ja pysäköintialueiden 
kulunhallintaan).  

SERVIER rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on 
työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja tai jos laki sitä vaatii mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 
seuraavat tahot: 

• SERVIERin työntekijät ja palveluntarjoajat, jotka toimivat asiakkaiden, potentiaalisten 
asiakkaiden ja myyjien kanssa solmittujen suhteiden hoitamiseksi. 

• SERVIERin tavaramerkkiosasto, turvallisuusosasto ja pyydettäessä paikalliset viranomaiset 
väärentämisen torjuntaa varten. 

• Vartiointipalvelu ja yleisten palvelujen osasto toimitilojen käyttöön ja turvallisuuteen  
 

3. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot ja säilytysaika 
 

Henkilötietojasi voidaan siirtää muille SERVIERin yksiköille ja kolmansille osapuolille 
(palveluntarjoajille ja viranomaisille), jotka voivat sijaita ETA-alueella tai sen ulkopuolella, myös 
maissa, joissa henkilötietojen suoja ei ole samalla tasolla kuin ETA-alueella, erityisesti IT tukea 
varten. Tällaisissa tapauksissa SERVIER varmistaa, että tällaiset siirrot toteutetaan sovellettavien 
tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti.  

Tietojen siirrot muille SERVIERin yksiköille ja ETA:n ulkopuolisille palveluntarjoajille varmistetaan 
asianmukaisilla sopimustakuilla. Voit pyytää ja saada kopion tällaisista asiakirjoista. SERVIERin 
keräämiä henkilötietojasi säilytetään sellaisessa muodossa, että sinut voidaan tunnistaa vain niin 
kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia varten. Tarkemmin sanottuna: 

• sopimusten hallinnointia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään koko kaupallisen 
suhteen keston ajan ja arkistoidaan sen jälkeen 5 vuotta 

• Kävijöiden ja tilojen turvallisuuteen liittyviä tietoja säilytetään 90 päivää 
• Väärennösten torjunnan hallinnoinnin yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään 

seuraavasti: 



o arkistoidaan 3 vuoden ajan, jos mitään toimia ei ole toteutettu; 

o arkistoidaan 5 vuoden ajan, jos epäily johtaa sisäiseen toimintaan; 

o Säilytetään oikeudenkäynnin päättymiseen asti ja arkistoidaan sen jälkeen 5 vuoden ajan. 

 

4. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää SERVIERiltä sovellettavien lakien ja asetusten 
sallimissa rajoissa pääsyä henkilötietoihisi ja niiden oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös 
oikeus laillisin perustein pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista 
käsittelyä. Yhteydenotot pyydetään tekemään kirjallisesti sähköpostitse. 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsotte, että 
henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa 
toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto. 

 
Voit ottaa meihin yhteyttä myös seuraavassa osoitteessa: dataprivacy(at)servier.com. 

 
 
 


