Toimittajien tietosuojaseloste
Tämä seloste antaa sinulle tietoa siitä, miten Mondi Group ja erityisesti se Mondi Group yhtiö, johon olet yhteydessä (”me”), käsittelee henkilötietojasi.
1. Henkilötietojesi käsittelytarkoitukset
Käsittelemme henkilötietojasi (kuten alla kohdassa 2 määritellään) seuraaviin tarkoituksiin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

toimitusketjuyhteistyö;
strategiset materiaalinhankinnat;
hankinnat;
sopimusten elinkaaren hallinta;
kuluanalyysit;
toimittajien hallinnointi;
toimitusketjun taloudellinen hallinta;
laskutuksen hallinnointi;
dynaaminen hinnoittelu;
maksut; ja
toimittajien etsintä.

Keräämme tätä tietoa joko suoraan sinulta, jakeluyhteistyökumppaneiltamme tai
työnantajaltasi.
Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Mikäli et luovuta henkilötietojasi, emme
kuitenkaan välttämättä kykene suorittamaan asiaankuuluvia liiketoimintaprosesseja, mukaan
lukien myynti- tai jakeluprosesseja.
2. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittelemme henkilötietojasi joko (i) vallitsevien oikeutettujen etujemme perusteella
(GDPR:n 6(1)(f) artiklan mukaisesti), liittyen yllä kohdassa 1 kuvattujen käsittelytarkoitusten
toteuttamiseen; (ii) sopimusvelvoitteen täytäntöönpanoon liittyvän tarpeen perusteella tai
voidaksemme tehdä pyynnöstäsi tarvittavat toimet ennen sopimuksen tekemistä (GDPR:n
6(1)(b) artikla); tai (iii) meitä koskevien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen liittyvän
tarpeen perusteella (GDPR:n 6(1)(c) artikla).
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
a) Perustiedot
 Nimi
 Akateeminen titteli
 Tervehdys/sukupuoli
 Yhtiön nimi
 Osoite
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Muut toimittajan yhteystiedot











Yrityksen arviointiraportti
Toimittajan yhteyshenkilön nimi
Työtehtävä ja rooli projektitiimissä
Osasto
Kieli
Työliitännäiset yhteystiedot
Toimittajien yhteistyökumppanuusroolit laskutuksen ja tilausten tarpeisiin
Valtion myöntämä yksilöintitunnus
Tietoa Mondi Group -yhtiöiden tarjoamien verkkopalvelujen käytöstä, mukaan
lukien IP-osoite, tunnistustiedot (esim. käyttäjänimi ja salasana), vieraillut URL:t,
verkkopalvelun tai sen tietyn ominaisuuden käyttämisen aika ja päivämäärä,
käytetyn asiakasohjelmiston nimi ja versio, sijaintitiedot sekä verkkosivu (URL).
jolla vierailtiin ennen verkkopalveluumme siirtymistä.

b) Kirjanpito- ja maksutiedot
 Arvonlisäveronumero
 Verotunnus
 Maatunnus
 Pankkitunnus
 Pankkitili
 Tilinhaltijan nimi
 Tilitunnus
 Pankin kategoria
 Viitetiedot
 SWIFT-koodi
 IBAN
 Pankin nimi ja osoite
 Liitetyt vahvistusasiakirjat
 Maksuehdot
 Kirjanpitoa koskeva kirjeenvaihto
c) Toimittajien luokittelu
 Myyjän portfolio
 Tuotekategoriat
 Pääasiallinen tuotekategoria
 Lisätuotekategoriat
 Myyjäkategoriat
d) Toimittajien kelpoisuudet
e) Tietoa toimittajan tarjoamista tavaroista ja/tai palveluista
 tarjottavien tavaroiden ja/tai palveluiden määrä ja laatu
 tarjouksen muut kaupalliset ehdot
f) Sopimustiedot
 sopimuksen kaupalliset ehdot
 sopimuksen oikeudelliset ehdot
 kaikki muu sopimusdokumentaatio
 tietoa sopimusten toteutumisesta ja niiden toteutumatta jäämisistä

3. Henkilötietojesi siirto

Saatamme siirtää osan henkilötiedoistasi seuraaville vastaanottajille, edellä kuvattuihin
tarkoituksiin liittyen:




käyttämämme IT-palvelujentarjoajat;
Mondi-konsernin yhtiöt; ja
jakelu- ja liikekumppanimme, mikäli nämä ovat mukana tuotteiden/palveluiden
jakelussa.

Osa yllä viitatuista vastaanottajista sijaitsee tai käsittelee henkilötietoja kotimaasi
ulkopuolella. Henkilötietojen suojan taso toisessa valtiossa ei välttämättä ole samantasoinen
kuin kotimaassasi. Tämän vuoksi toteutamme toimenpiteitä varmistaaksemme, että kaikki
vastaanottajat tarjoavat riittävän henkilötietojen suojan tason. Teemme tämän esimerkiksi
solmimalla asianmukaisia henkilötietojen siirtoa koskevia sopimuksia, jotka perustuvat
mallisopimuslausekkeisiin (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY). Kyseiset sopimukset ovat
saatavilla lähettämällä pyynnön osoitteeseen contact.procurement@mondigroup.com.
4. Säilytysajat
Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin katsomme kohtuullisesti olevan tarpeen yllä
kohdassa 1 kuvattujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä niin kauan kun tämä on
soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista. Joka tapauksessa säilytämme
henkilötietojasi niin kauan kuin lakisääteiset säilytysvelvoitteet niin vaativat tai mahdolliset
oikeusvaateet eivät ole vielä vanhentuneet.
5. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi
Sinulla on soveltuvan lainsäädännön perusteella (ja siinä asetettujen edellytysten täyttyessä)
muun muassa seuraavat oikeudet: (i) tarkistaa säilytämmekö henkilötietojasi ja minkälaisia
henkilötietojasi säilytämme sekä pyytää kopioita kyseisistä henkilötiedoista, (ii) pyytää
epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi, tai henkilötietojen, joita on käsitelty soveltuvien
vaatimusten vastaisesti, oikaisua, täydentämistä tai poistamista, sekä (iii) pyytää meitä
rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, (iv) tiettyjen edellytysten täyttyessä, vastustaa
lainmukaisesta syystä henkilötietojesi käsittelyä, (v) pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä
toiseen, (vi) saada tietoon kolmannet osapuolet, joille henkilötietojasi siirretään ja (vii) tehdä
valitus toimivaltaiselle viranomaiselle.
6. Yhteystietomme
a) Yhteyshenkilösi Mondilla tai contact.procurement@mondigroup.com;
b) Voit lisäksi löytää jokaisen yhtiön yhteystiedot täältä:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
c) Vaihtoehtoisesti, ole hyvä ja käytä “ota meihin yhteyttä -lomaketta".
Päivitetty viimeksi 27. marraskuuta 2018.

