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JOHDANTO 

Tämä tietosuojalauseke koskee kaikkia asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, jotka Big Green Egg 
Europe B.V. (osoite :Leemolen 80, 2678 MH De Lier, jäljempänä ”BGEE”) kerää tai joita se käyttää 
esim. kun käyttäjät vierailevat sivustolla www.biggreenegg.eu ja sosiaalisen median sivuilla, 
täyttävät yhteydenottolomakkeen sivustollamme, liittyvät uutiskirjeemme postituslistalle tai 
yhteisöön tai rekisteröivät Eggin jne.  

Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan muun muassa, kuinka me käsittelemme henkilötietojasi 
ja mitä oikeuksia sinulla on.  

Tämä asiakirja sisältää seuraavat tiedot:  
 
1. Mihin tarkoitukseen keräämme ja käytämme tietoja?  
2. Minkälaisia tietoja keräämme ja käytämme?  
3. Kuinka keräämme tiedot?  
4. Kenen kanssa jaamme tiedot?  
5. Kuinka suojaamme tiedot?  
6. Mitä oikeuksia sinulla on?  
7. Muutokset  
8. Yhteystiedot  

 

1. Mihin tarkoitukseen keräämme ja käytämme tietoja?   

Pyydämme sinua antamaan henkilötietosi meille muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:  

- Asiakassuhteiden ylläpito, mukaan lukien kysymyksiisi ja pyyntöihisi vastaaminen 

- Eggin rekisteröinti 

- Tietojen antaminen BGEE:stä ja sen tuotteista 

- Online-yhteisöömme liittymisen ja kanavillamme / sosiaalisen median sivuilla vierailun 

mahdollistaminen 

- Mieltymyksiesi tallentaminen BGEE:n kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja 

kommunikaatiota varten 

- Sellaisten henkilökohtaisten viestin lähettäminen, jotka liittyvät henkilökohtaisiin 

mieltymyksiisi, perustuen antamiisi tietoihin ja tietoihin, jotka olemme keränneet 

sivustomme ja sosiaalisen median käytön perusteella evästeiden tai vastaavien 

tekniikoiden avulla.  

Jos olet jälleenmyyjä, pyydämme sinua antamaan henkilötietosi, joita käytetään muun muassa 
seuraaviin tarkoituksiin: 

- Tietojesi näyttämiseen sivustollamme 

- Asiakassuhteiden ja -kontaktien hoitamiseen 

http://www.biggreenegg.eu/


 

- Kommunikaation parantamiseen 

- Kysymyksiin ja/tai pyyntöihin vastaamiseen sekä tietojen antamiseen BGEE-yhtiöstä ja sen 

tuotteista. 

Yleisesti ottaen käytämme henkilötietojasi vain tässä mainittuihin tarkoituksiin. Jos käytämme 
tietojasi muihin (läheisesti niihin liittyviin) tarkoituksiin, toteutamme ylimääräisiä tietosuojatoimia, 
jos laki niin vaatii.  

 

2. Minkälaisia tietoja keräämme ja käytämme?  

Ottaessasi yhteyttä BGEE-yhtiöön, esim. täyttäessäsi yhteydenottolomakkeen sivustollamme, 
tilatessasi uutiskirjeemme, rekisteröidessäsi Eggin tai vieraillessasi sosiaalisen median 
sivuillamme (esim. Facebookissa), voimme pyytää sinulta tiettyjä tietoja tai kerätä niitä, kuten:  

- etu- ja sukunimi 

- yrityksen nimi 

- sukupuoli 

- osoite 

- sähköpostiosoite 

- Egg-malli 

- kieli 

- myymälän/jälleenmyyjän nimi ja osoite, josta/jolta ostit tuotteen ja ostopäivä 

- myyntipisteesi nimi, osoite, verkkosivusto, s-postiosoite ja puhelinnumero 

- kiinnostuksen kohteet 

- tietoa Eggin käytöstä 

- muuta tietoa, joka liittyy verkkoaktiviteetteihin 

- ilmoitus siitä, haluatko saada uutiskirjeen ja hyväksytkö BGEE:n takuuehdot. 

Riippuen eri sosiaalisen median sivuilla asettamistasi mieltymyksistä tietyt henkilötiedot saatetaan 
jakaa BGEE:n kanssa; näitä ovat esim. verkkoaktiviteettiin liittyvät tiedot ja sosiaalisen median 
profiilit (kuten kiinnostuksen kohteet, siviilisääty, sukupuoli, käyttäjänimi, valokuva, postaamasi 
kommentit jne.). 

Tämän lisäksi voimme kerätä henkilötietoja evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla (katso 
myös alla). 

 

3. Kuinka keräämme tiedot?  

Yhteydenottolomake 

Haluamme, että voit ottaa meihin yhteyttä kysymysten tekemistä ja/tai kommentointia varten. Se 
on mahdollista sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Jotta voisimme vastata asianmukaisesti 
kysymyksiin ja/tai kommentteihin, pyydämme sinua antamaan joitakin henkilötietoja lomakkeella. 
Jos et anna niitä, emme voi vastata kysymyksiin ja/tai kommentteihin.  



 

Uutiskirje 

Pidämme sinut mielellämme ajan tasalla uutisista, hauskoista tapahtumista, tarjouksista ja 
uusista tuotteista. Teemme niin Big Green Egg -uutiskirjeen välityksellä. Voit tilata uutiskirjeen 
sivustolta. Uutiskirjeen lähettämistä varten tarvitsemme joitakin henkilötietoja. Jos et anna niitä, 
emme voi lähettää uutiskirjettä.  

Tuotteen rekisteröinti 

Jos haluat hyötyä BGEE:n takuusta, sinun pitää rekisteröidä Egg. Voit tehdä sen sivustolla 
olevalla tuotteen rekisteröintilomakkeella. Jotta takuuta voitaisiin soveltaa oikein ja jotta voimme 
ottaa sinuun yhteyttä siihen liittyvissä kysymyksissä, pyydämme sinua antamaan joitakin 
henkilötietoja tuotteen rekisteröintilomakkeella. Jos et anna niitä, et voi hyötyä BGEE:n takuusta.  

Liittyminen verkkoyhteisöön 

Haluamme tutustuttaa sinut muihin tuotteidemme käyttäjiin ja välittää sinulle uusimmat uutiset, 
kertoa kulinaarisista vaihtoehdoista ja antaa vinkkejä siitä, mitä kaikkea voit tehdä Eggillä. Siitä 
syystä haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden liittyä Big Green Egg -yhteisöön. Voit liittyä 
yhteisöön sivuston kautta. Rekisteröintiprosessi edellyttää joidenkin henkilötietojen antamista. 
Jos et anna näitä tietoja, et voi liittyä Big Green Egg -verkkoyhteisöön.  

Sosiaalinen media 

Tarjoamme kohderyhmällemme mielenkiintoista sisältöä sosiaalisessa mediassa, jolloin he voivat 
olla tekemisissä yrityksemme ja tuotteidemme kanssa. Kun vierailet näillä sosiaalisen median 
sivuilla, olet varmaan tietoinen resursseista, joita nämä sivustot tarjoavat mieltymysten 
asettamiseen, kun on kyse henkilökohtaisten tietojen jakamisesta sosiaalisen median profiilien 
kautta. Meitä sitovat sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytännöt. Riippuen sosiaalisen 
median sivustoilla asettamistasi mieltymyksistä on mahdollista, että ne jakavat joitakin 
henkilötietoja BGEE:n kanssa.  

Evästeet 

Lisätietoa evästeistä 

BGEE pyrkii tekemään verkkovierailustasi ja vuorovaikutuksesta sivustomme kanssa 
mahdollisimman relevanttia. Siksi käytämme evästeitä tai vastaavia tekniikoita. Mielestämme on 
tärkeää, että tiedät, minkälaisia evästeitä sivustomme käyttää ja mihin tarkoituksiin niitä 
käytetään. Ne suojaavat toisaalta yksityisyyttäsi ja toisaalta varmistavat, että sivustoamme on 
mahdollisimman helppo käyttää.  

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi (tietokoneelle tai mobiililaitteelle), kun 
vierailet tietyillä sivustoilla. BGEE voi käyttää vastaavia tekniikoita, kuten pikseleitä, 
verkkojäljitteitä jne. varmistamaan yhdenmukaisuuden. Kaikista näistä tekniikoista käytetään 
jäljempänä nimitystä ”evästeet”.  

Miksi evästeitä käytetään? 



 

Niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Sivuston asianmukainen toiminta voi edellyttää evästeiden 
käyttöä. Jos evästeitä ei esimerkiksi käytettäisi, sivusto ei muistaisi, että olet rekisteröitynyt sille 
tai mitä tuotteita olet lisännyt ostoskoriisi. Näitä evästeitä kutsutaan funktionaalisiksi evästeiksi. 

Evästeitä voidaan myös käyttää sivuston käytön analysointiin, tallentamaan käyttäjien määrä tai 
selvittämään, kuinka sivustoa voitaisiin parantaa. Emme yhdistä sivuston tilastoja ja muita 
raportteja yksittäisiin käyttäjiin. Näitä evästeitä kutsutaan analyyttisiksi evästeiksi. 

Evästeitä käytetään myös sosiaalisen median sivustoilla mahdollistamaan niiden integrointi 
sivustollemme. Näin on mahdollista tykätä sivusta tai tuotteesta välittömästi tai jakaa ne 
haluamallasi sosiaalisen median sivustolla. 

Neljäs tärkeä evästeiden käyttötarkoitus on verkkomainonta. Näin on mahdollista laatia 
henkilökohtaisia mainoksia, jotka voivat olla sinua kiinnostavia, sekä sivustollamme että sen 
ulkopuolella. Tämä tapahtuu (kohdennettuun) mainontaan käytettävien evästeiden avulla. 

Evästeiden hallinta tai kytkeminen pois päältä selaimessa 

Voit muuttaa evästeiden asetuksia selaimessa. Jos kytket kaikki evästeet tai meidän 
käyttämämme evästeet pois päältä selaimesi asetuksissa, tietyt sivustomme osat tai toiminnot 
eivät ehkä enää toimi, koska emme voi enää käyttää evästeitä, joita sivuston asianmukainen 
toiminta edellyttää. Löydät lisätietoja evästeiden kytkemisestä pois päältä tai selaimesi 
evästeasetusten hallinnasta seuraavilta sivuilta: 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

4. Kenen kanssa jaamme tiedot?  

Yleisesti ottaen emme luovuta henkilötietojasi osapuolille, jotka ovat Euroopan talousalueen 
(ETA) ulkopuolella. Voimme kuitenkin luovuttaa tiedot tällaisten yritysten sidosyrityksille ETA:n 
alueella. On myös mahdollista, että kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä.  

Kun luovutamme henkilötietosi ICT-palvelujen tarjoajille, teemme sen vain voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. Luovutamme henkilötietosi tällaisille palveluntarjoajille vain, kun 
olemme tehneet niiden kanssa käsittelyä koskevat sopimukset, joihin sisällytämme muun muassa 
luottamuksellisuusvaatimuksen ja säädämme, että ne voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän 
valvonnassamme. 

Lisäksi luovutamme henkilötietosi kolmansille osapuolille vain, jos katsomme niiden olevan 
vaadittavissa sovellettavan lain perusteella tai lakiin perustuvan pyynnön perusteella.  

 

5. Kuinka suojaamme tiedot?  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


 

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset tai organisatoriset turvakeinot, jotta henkilötietosi 
suojattaisiin menetystä, väärinkäyttöä ja valtuuttamatonta käyttöä vastaan kolmannen osapuolen 
taholta. Lisäksi vaadimme, että kaikki ICT-palvelujemme tarjoajat, jotka käyttävät henkilötietojasi, 
toteuttavat vastaavat ja asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet.  

 

6. Mitä oikeuksia sinulla on?  

Voit ottaa meihin yhteyttä tietosuojalausekkeen alareunassa olevien yhteystietojen kautta, jos:   

- haluat tietää käsittelemmekö henkilötietoja ja jos niin minkälaisia 

- haluat muuttaa henkilötietojasi 

- haluat poistaa henkilötietosi 

- haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä 

- haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

- haluat, että siirrämme henkilötietosi sinulle tai jollekin toiselle organisaatiolle. 

Meillä on oikeus pyytää lisätietoja sinulta, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi. Tiedotamme 
sinulle hyvissä ajoin toimista joita olemme toteuttaneet, joka tapauksessa kuukauden kuluttua 
siitä, kun olemme saaneet pyynnön. Mikäli tarpeen, tätä aikaa voidaan pidentää kahteen 
kuukauteen, myös pyyntöjen monimutkaisuuden tai määrän vuoksi. Tiedotamme sinulle 
vastausajan pidentämisestä kuukauden sisällä pyyntösi vastaanottamisesta. Kerromme myös 
syyn pidentämiselle.  

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  

 

7. Muutokset 

Tuotteitamme ja palveluitamme kehitetään jatkuvasti. Siitä syystä pidätämme oikeuden aika ajoin 
muuttaa tätä tietosuojalauseketta tai tehdä siihen lisäyksiä ja julkaista muutetut versiot 
sivustollamme. 

Julkaisemme tietosuojalausekesivulla huomiota herättävän huomautuksen, jossa kerromme 
tärkeistä muutoksista lausekkeeseen. Lisäksi mainitsemme ilmoituksen alussa, koska lauseketta 
viimeksi muutettiin. Suosittelemme, että luet uusimman version säännöllisesti. 

Uusi tietosuojalauseke astuu voimaan heti, kun se on julkaistu. Jos et hyväksy muutettua 
lauseketta, sinun pitää muuttaa mieltymyksiäsi tai harkita sivuston käytön lopettamista. Jos haluat 
jatkaa palveluidemme käyttöä näiden muutosten tultua voimaan, sinun pitää hyväksyä muutettu 
tietosuojalauseke. 

 

8. Yhteystiedot  

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen service@biggreenegg.eu.  


