Energiequelle GmbH:n (jatkossa EQ) Twitter-tilin tietosuojakäytäntö
EQ käsittelee Twitter-tilinsä kautta henkilötietoja (lisätietoja kohdassa 2), minkä lisäksi myös Twitter
myös käsittelee tietoja (lisätietoja kohdassa 1).

1. Twitterin käsittelemät tiedot
EQ käyttää sivustolla olevassa pikaviestipalvelussa teknistä alustaa ja palveluita, joiden tarjoaja on
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Tietojen käsittelystä
vastaava taho on Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien henkilöiden kohdalla Twitter International
Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanti.
Muistutamme, että tarjotun Twitter-pikaviestipalvelun ja sen toimintojen käyttö tapahtuu omalla
vastuulla. Tämä koskee ennen kaikkea interaktiivisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen,
arvioiminen).
Tietoja Twitterin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksista on Twitterin
tietosuojakäytännössä: https://twitter.com/fi/privacy
Twitter Inc. on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn
periaatteita. Lisätietoja on osoitteessa:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
EQ:lla ei ole vaikutusvaltaa Twitterin käsittelemien tietojen tyyppiin ja laajuuteen, käsittely- ja
käyttötapaan tai kyseisten tietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille. EQ:lla ei myöskään ole
mitään tehokasta valvontamahdollisuutta.
Twitterin käytön yhteydessä Twitter Inc. kerää, siirtää, tallentaa, julkaisee ja käyttää henkilötietoja.
Ne siirretään asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltoihin, Irlantiin tai muuhun maahan, jossa Twitter
Inc. toimii, ja tallennetaan sinne sekä käytetään siellä.
Twitter käsittelee itse vapaaehtoisesti antamiasi tietoja, kuten nimeä ja käyttäjätunnusta,
sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai osoitekirjan yhteystietoja, kun lataat tietoja tai synkronisoit
ne.
Toisaalta Twitter arvioi myös jakamasi sisällön sen määrittämiseksi, mistä asioista olet kiinnostunut,
tallentaa ja käsittelee luottamuksellisia viestejä, jotka lähetät suoraan muille käyttäjille, ja voi
määrittää sijaintisi GPS-tietojen, langattoman verkon tietojen tai IP-osoitteen perusteella
näyttääkseen sinulle mainoksia tai muuta sisältöä.
Arviointiin Twitter Inc. käyttää mahdollisesti Twitter- tai Google Analyticsin kaltaisia
analysointityökaluja. EQ ei voi vaikuttaa Twitter Inc.:n tällaisten työkalujen käyttöön eikä sille
myöskään ilmoiteta tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Mikäli Twitter Inc. käyttää tämänkaltaisia
työkaluja Energiequelle GmbH:n tilillä, EQ ei ole pyytänyt sitä, hyväksynyt sitä eikä muulla tavoin tue
sitä. Myöskään arvioinneissa sinusta saatuja tietoja ei anneta käyttöömme. Tweettausten kautta
näkyvät tietyt ei-henkilötiedot, kuten profiili- tai linkkinapsautuksen määrä tietyn tweetin kautta,
näkyvät EQ:lle tilisi kautta. EQ:lla ei ole mitään mahdollisuutta estää tai kieltää tällaisten työkalujen
käyttöä Twitter-tilillään.
Twitter saa myös tietoja, kun esimerkiksi katselet sisältöä, vaikka et olisikaan luonut mitään tiliä.
Näitä ns. lokitietoja voivat olla muun muassa IP-osoite, selain, käyttöjärjestelmä, verkkosivusto, jolta
sivustolle saavuttiin, avatut sivut, sijainti, mobiiliverkon tarjoaja, käytetty päätelaite (ainoastaan
laitetunnus ja käyttötunnus), käytetyt hakusanat ja evästetiedot.
Verkkosivustojen sisältämien Twitter-painikkeiden tai -widgetien sekä evästeiden käytön kautta
Twitter voi rekisteröidä vierailusi näillä verkkosivustoilla ja yhdistää tiedot Twitter-profiiliisi. Näiden
tietojen avulla sinulle voidaan esittää sisältöjä tai mainoksia.
Sinulla on mahdollisuus rajoittaa tietojesi käyttöä Twitter-tilisi yleisten asetusten kautta sekä
kohdassa "Tietosuoja ja turvallisuus". Lisäksi voit mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit) laitteen

asetusten kautta rajoittaa Twitterin pääsyä yhteys- ja kalenteritietojen, valokuvien, sijaintitietojen
ym. pariin. Tämä riippuu kuitenkin käytetystä käyttöjärjestelmästä.
Lisätietoja näistä asioista on seuraavilla Twitter-tukisivuilla:
https://support.twitter.com/articles/105576#
https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz
Lisätietoja Twitterin hallussa olevien henkilötietojen tarkastelusta on seuraavassa osoitteessa:
https://support.twitter.com/articles/20172711#
Tietoja Twitterin sinusta saamista tiedoista on täällä: https://twitter.com/your_twitter_data
Tietoja mahdollisista personointi- ja tietosuoja-asetusmahdollisuuksista on täällä (lisäohjeilla):
https://twitter.com/personalization
Sinulla on myös mahdollisuus pyytää tietoa Twitter-tietosuojalomakkeiden kautta tai tekemällä
arkistopyyntö:
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170320#

2. EQ:n käsittelemät tiedot
a) Vastuuhenkilön yhteystiedot
Yleisen tietosuoja-asetuksen ja EU-jäsenmaiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden
tietosuojaa koskevien määräysten mukainen vastuuhenkilö on:
Energiequelle GmbH, Toimitusjohtaja: Michael Raschemann
Osoite: Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Puhelin: +49 33769 871-0, Faksi: +49 33769 871-105, Sähköposti: info@energiequelle.de
Yrityksen tietosuojavaltuutettuun saa yhteyden yllä mainitun osoitteen kautta tai sähköpostitse:
datenschutz@energiequelle.de.
b) Tarkoitus ja oikeudellinen perusta
Tietojen käsittely tapahtuu EQ:n suhdetoimintaa varten perustuen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan
alakohtaan (f). Oikeutettu etu seuraa kattavan tietosisällön käyttömahdollisuuden tarjoamisesta
sosiaalisessa mediassa.

c) Vastaanottaja
Tietojen vastaanottaja on ensisijaisesti Twitter, joka luovuttaa niitä mahdollisesti kolmansille
osapuolille omiin tarkoituksiin ja Twitterin vastuulla. Julkaisujen vastaanottaja on suuri yleisö eli
mahdollisesti kuka tahansa.
d) Henkilötietojen kategoriat
EQ ei itse kerää mitään tietoja Twitter-tilinsä kautta.
Käsittelemme kuitenkin Twitterissä syöttämiäsi tietoja, ennen kaikkea käyttäjätunnustasi ja tililläsi
julkaisemaasi sisältöä, mikäli me mahdollisesti uudelleentweettaamme tweettejäsi, vastaamme
niihin tai julkaisemme itse tweettejä, joissa viitataan tiliisi. Twitterissä julkaisemasi ja levittämäsi
tiedot tulevat silloin osaksi EQ:n tietoja ja yrityksen seuraajien nähtäville.
e) Siirto kolmanteen maahan
On olemassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn ehtojen mukainen tietosuojan
riittävyyttä Yhdysvalloissa koskeva komission päätös (komission täytäntöönpanopäätös (EU)
2016/1250, annettu 12.7.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti
koskien EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoamaa suojaa, annettu tiedoksi
numerolla C(2016) 4176).
f) Oikeudet, dokumentaatio, arviointi
Tietopalveluamme koskevissa kysymyksissä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
info@energiequelle.de. Voit vedota oikeuteesi saada pääsy tietoihin, rajoittaa niiden käsittelyä,
vastustaa niiden käsittelyä, oikaista niitä tai poistaa ne kääntymällä yrityksemme
tietosuojavaltuutetun puoleen (katso kohta 2 a).
Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietosi käsittely on ristiriidassa GDPR:n määräysten kanssa, voit
milloin tahansa tehdä kantelun valvontaviranomaiselle.
Saksan osavaltioiden tietosuojavaltuutettujen ja valvontaviranomaisten yhteystiedot voi nähdä
seuraavan linkin kautta:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

