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Tietosuoja- ja yksityisyyskäytäntö
Johdanto
Solvay tunnustaa kaikkien henkilöiden yksityisyydensuojan tärkeyden ja tukee ja kunnioittaa sitä
kerätessään ja käsitellessään henkilötietoja. Erityisesti Solvay kunnioittaa asiakkaidensa, palveluiden tai
tavaroiden toimittajiensa ja työntekijöidensä sekä muiden Solvayn kanssa liiketoimintaa harjoittavien
henkilöiden yksityisyyttä. Tämän Käytännön rajoitusten ja velvoitteiden lisäksi Solvay noudattaa
sovellettavia kansallisia lakeja, jotka suojelevat Henkilötietojen yksityisyyttä, mukaan lukien EU:n
yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), joka astuu voimaan 25. toukokuuta 2018, ja kaikkia lakeja ja
säädöksiä lainkäyttöalueilla, joilla Solvay harjoittaa liiketoimintaa.
Laajuus
Tätä Käytäntöä sovelletaan
(1) Henkilötietoihin, joita kerätään, säilytetään, käytetään tai muulla tavalla käsitellään missä
tahansa Solvayn globaalissa liiketoimintayksikössä, liiketoiminnan funktioiden / liiketoiminnan
tukitoiminnassa tai tytäryhtiössä. Käytäntö on maailmanlaajuinen, ja sitä sovelletaan kaikkiin
Solvayn toimipaikkoihin. Se määrää ja ohjaa kaikkea Henkilötietojen käyttöä, ja sen voi korvata
ainoastaan tiukemmilla kansallisilla säädöksillä.
(2) Henkilötietoihin missä tahansa muodossa, mukaan lukien tietokoneistetut asiakirjat ja sähköiset
tiedot sekä paperiasiakirjat
(3) Henkilötietoihin, joita Solvay kerää ja käyttää omiin liiketoiminnan tarkoitusperiinsä.
Joissakin tapauksissa Solvay käsittelee Henkilötietoja, jotka kuuluvat muille yrityksille, erityisesti
siirtymäkauden palvelusopimusten puitteissa. Näissä tapauksissa Solvay suojelee Henkilötietoja tämän
Käytännön mukaisesti, noudattaa kaikkia tietoja sääteleviä lakeja ja käyttää tietoja ainoastaan
Siirtymäkauden palvelusopimuksessa nimetyn tietojen haltijan valtuuttamana.
Tämän Käytännön ehdot on tarkoitettu sovellettaviksi myös edustajiin ja alihankkijoihin, jotka
käyttävät ja käsittelevät Henkilötietoja Solvayn puolesta.
Määritelmät
Tässä Käytännössä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
”Henkilötiedot” (tai henkilön tiedot) – kutsutaan myös henkilökohtaisesti tunnistettaviksi tiedoiksi –
tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joita voidaan käyttää henkilön suoraan tai epäsuoraan tunnistamiseen.
Niihin kuuluvat mitkä tahansa tiedot, joiden avulla on mahdollista tunnistaa henkilö joko kyseisestä
tiedosta yksinään tai kyseisen tiedon ja muiden saatavana olevien tai todennäköisesti saatavana olevien
tietojen perusteella, kuten esimerkiksi nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, henkilötunnus, palkka ja
työsuhde-edut. Henkilön yksityisiä, julkisia tai työhön liittyviä Henkilötietoja ei eritellä, vaan ne kaikki
kuuluvat tämän Käytännön alaisuuteen.
”Käsittely” tarkoittaa mitä tahansa toimea tai toimia, joita Henkilötietojen osalta suoritetaan
automatisoidusti tai käsin, esimerkiksi keräämistä.
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”Arkaluonteiset henkilötiedot” tarkoittavat Henkilötietoja, jotka paljastavat tietoa henkilön sairauksista
tai terveydentilasta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisista tai
filosofisista vakaumuksista, ammattiliiton jäsenyydestä tai sukupuolielämästä tai seksuaalisesta
suuntautumisesta.
Yksityisyysperiaatteet
(1) Tietojen kerääminen tai käyttö – Käyttötarkoitukset
Solvay kerää ja käyttää Henkilötietoja liiketoimintansa tukemiseen ja edistämiseen. Solvay käsittelee
Henkilötietoja vain rajattuihin, selkeästi määriteltyihin ja perusteltuihin tarkoituksiin ja aina
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tiedon tyypit ja Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset voivat
olla muun muassa seuraavia:
Työntekijöille
Solvay kerää ja käsittelee Henkilötietoja tarpeen vaatiessa henkilöstöhallinnon ja työsuhteisiin
liittyviä prosesseja varten nykyisiltä ja mahdollisilta tulevilta työntekijöiltä ja itsenäisiltä
alihankkijoilta.
Asiakkaille, tavarantoimittajille, hankkijoille ja alihankkijoille
Siitä huolimatta, että asiakkaamme, tavarantoimittajamme, hankkijamme ja alihankkijamme ovat
pääasiassa yrityksiä, Solvay kerää Henkilötietoja niiden työntekijöinä toimivista henkilöistä. Näitä
liiketoimintaan liittyviä yhteystietoja ja muita henkilöä koskevia tietoja käytetään olemassa olevien
ja tulevien liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseen.
Muut
Muita Henkilötietoja saatetaan kerätä, käyttää ja luovuttaa niihin tarkoituksiin, joita varten ne
kerättiin, ja lainsäädännön noudattamiseksi, mukaan lukien viranomaisraportointiin,
väärinkäytöstutkintaan ja oikeudellisten vaateiden ja kanteiden käsittelemiseen ja niitä vastaan
puolustautumiseen sekä haasteiden, tuomioistuinpäätösten ja muiden lainsäädännöllisten
velvoitteiden noudattamiseen. Saatamme esimerkiksi kerätä tietoa henkilöistä, jotka vierailevat
tiloissamme.
Solvay kerää näitä tietoja vain perustellusti ja lakia noudattaen.
(2) Tietosuojalauseke – Läpinäkyvyys
Silloin kun sitä edellytetään, Solvay ilmoittaa henkilöille heidän tietojensa käsittelystä ja saattaa tämän
tiedon saataville myös pyydettäessä. Sen tietosuojalausekkeet sisältävät tiedon erityisesti seuraavista:
●
●
●
●
●

minkälaista tietoa keräämme
mihin tarkoituksiin keräämme Henkilötietoja
minkätyyppisille osapuolille luovutamme Henkilötietoja
mitä keinoja käytämme yksityisyyden ja tietojen suojaamiseen
miten Henkilötietoja voi tarkastella, korjata tai poistaa (jos mahdollista).

Solvay myös kertoo avoimesti tietojen kansainvälisestä siirtämisestä. Siinä määrin kuin se on
mahdollista, tietosuojalausekkeet sisältävät tietoa siitä, millä tavoin Solvay Group ja kolmannet
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osapuolet saattavat käyttää Henkilötietoja, mihin tarkoituksiin kyseisiä siirtoja tehdään, ketkä tai mitkä
ovat mahdollisia vastaanottajia, ja mitä suojauskeinoja Solvay on ottanut käyttöön varmistaakseen
siirrettävien tietojen riittävän suojauksen.

(3) Käsittelyn lainmukaisuus ja oikeudenmukaisuus
Solvay käsittelee Henkilötietoja lainmukaisesti ja henkilön kannalta oikeudenmukaisesti. Tämä tarkoittaa
sitä, että kaikki käsittely perustuu perusteltuihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi käsittelyn
välttämättömyys silloin, kun (i) valmistellaan ja/tai pannaan täytäntöön sopimusta henkilön kanssa, (ii)
noudatetaan Solvaylle asetettua lakisääteistä velvoitetta, (iii) suojellaan henkilön elintärkeitä etuja, (iv)
toteutetaan jotakin tehtävää yleisen edun hyväksi tai (v) kyseessä ovat Solvayn tai kolmannen osapuolen
oikeutetut edut paitsi silloin, kun kyseisten etujen edelle menevät henkilön perusoikeudet ja -vapaudet,
jotka edellyttävät Henkilötietojen suojaamista.
Lisäksi, mikäli laki, sitoumus tai sopimus edellyttää henkilön suostumuksen Henkilötietojen keräämiseen,
käyttöön ja luovuttamiseen, Solvayn on saatava kyseinen suostumus ennen Henkilötietojen käsittelyä tai
siirtämistä.
(4) Arkaluonteiset tiedot
Solvay katsoo tietynlaiset Henkilötiedot erityisen arkaluonteisiksi, ja näille Solvay tarjoaa ylimääräistä ja
asiaankuuluvaa yksityisyyden ja luottamuksellisuuden suojaa. Solvay kerää ja käyttää näitä
Arkaluonteisia henkilötietoja ainoastaan silloin, kun lakisääteinen peruste sille on olemassa, tai jos
henkilöltä on hankittu suostumus tai jos käyttöön on olemassa pakottavia liiketoimintaan liittyviä syitä,
mikäli se on lain nojalla sallittua.
(5) Tietojen täsmällisyys
Solvay käyttää kohtuullisia keinoja säilyttääkseen Henkilötiedot kohtuullisissa määrin täsmällisinä,
täydellisinä ja ajanmukaisina siinä määrin kuin on tarpeen niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne on
kerätty.
(6) Tietojen luovuttaminen
Sisäinen luovuttaminen
Yleisesti ottaen Henkilötietoja voidaan jakaa Solvayn sisällä perusteltuihin ja asianmukaisiin yhtiön
sisäisiin tarkoitusperiin silloin, kun se on lain nojalla sallittua. Pääsy Henkilötietoihin on kuitenkin
rajattu myös Solvayn sisällä niihin työntekijöihin, edustajiin tai alihankkijoihin, jotka tarvitsevat
pääsyn Henkilötietoihin suorittaakseen heille osoitetut toiminnot.
Ulkoinen luovuttaminen
Henkilötietojen luovuttamista Solvayn työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden ulkopuolelle
voidaan tehdä vain siinä määrin, kuin se on lainsäädännön tai lainsäädännöllisen prosessin sallimaa
tai edellyttämää, tai sopimuksen tai liiketoiminnallisen edellytyksen noudattamiseksi tai henkilön
suostumuksella. Erityisesti:
Työntekijät
Solvay voi luovuttaa sopimustyöntekijöitään tai omia työntekijöitään koskevia
Henkilötietoja useille eri kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat Solvayn työntekijöille
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palveluitaan, kuten palkanlaskentaa tai edunhallintaa.
Kaikki henkilöt
Henkilötietoja voidaan aina luovuttaa lainsäädännön noudattamiseen liittyvien aloitteiden
yhteydessä, vastauksena valtion esittämään pyyntöön toimittaa tietoja tai osana asianmukaista
huolellisuutta ennen sopimuksen allekirjoittamista, neuvottelua ja myynnin loppuun saattamista
tai kaiken liiketoimintamme tai sen osan siirtämistä.
(7) Henkilötietojen sijainti ja kansainvälinen siirtäminen
Henkilötietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Solvayn kansallisissa, paikallisissa tai globaaleissa
pääkonttoreissa, Solvayn tytäryhtiöiden tai palveluntarjoajiemme toimipaikoissa, yhdessä tai
useammassa kansainvälisessä tietokeskuksessamme sekä pilvipalveluissa palveluntarjoajiemme kautta
ja aina sovellettavien lakien mukaisesti.
Solvayn kansainväliseen digitaaliseen jalanjälkeen sisältyy suuri määrä Henkilötietojen siirtoja Solvayn
eri entiteettien välillä sekä eri maissa sijaitseville kolmansille osapuolille. Solvay pyrkii varmistamaan,
että asianmukaisia suojakeinoja käytetään kyseisten tietojen siirtojen turvaamiseksi sovellettavien lakien
mukaisesti.
(8) Henkilötietojen suojaaminen
Solvay käyttää Henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamiseen tietojen arkaluonteisuuden tason
mukaisia suojakeinoja. Näitä suojakeinoja ovat muiden muassa kohtuulliset hallinnolliset, tekniset ja
fyysiset keinot henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietoturvan suojaamiseksi ennakoitavissa olevia
uhkia vastaan ja luvattoman Henkilötietoihin pääsyn estämiseksi. Solvay ylläpitää myös tehokasta
tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvien asioiden ja rikkomusten hallintaohjelmaa. Kun sovellettava
lainsäädäntö sitä edellyttää, Solvay ilmoittaa Henkilötietoihin liittyvistä loukkauksista asiaankuuluvalle
viranomaiselle ja/tai ilmoittaa siitä henkilölle, jota asia koskee.
(9) Tietojen tarkastelu ja korjaaminen – Yksilöiden oikeudet
Solvay tarjoaa yleisesti ottaen henkilöille pyynnöstä mahdollisuuden tarkastella omia henkilötietojaan,
vahvistaa Henkilötietojensa täsmällisyys ja täydellisyys ja pyytää muuttamaan Henkilötietonsa
ajanmukaisiksi, mikäli oleellista. Solvay tarjoaa henkilöille kohtuullisen mahdollisuuden vastustaa
Henkilötietojensa keräämistä, käyttöä ja luovuttamista.
(10) Säilyttäminen
Solvay pyrkii olemaan säilyttämättä Henkilötietoja kauemmin kuin sovellettavat lait sallivat.
Velvollisuudet/vastuut
Kaikkien työntekijöiden vastuulla on avustaa Henkilötietojen suojelemisessa toimimalla tämän
Käytännön mukaisesti. Jokainen työntekijä on myös velvollinen auttamaan sen varmistamisessa, että
Solvayn hallussa olevat Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajanmukaisia.
Solvay on perustanut tietosuojaa ja yksityisyysasioita edustavan Data Protection & Privacy -toimiston,
joka on vastuussa Solvayn yksityisyyden noudattamiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta sekä
tähän Käytäntöön liittyvän tehokkaan viestinnän ja koulutuksen toteuttamisesta. Silloin kun kansallinen
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lainsäädäntö sitä edellyttää, Solvay nimittää kansallisen ja paikallisen tietosuojavastaavan.
Jokaisen globaalin liiketoimintayksikön, liiketoiminnan funktion / liiketoiminnan tukitoiminnon tai
Solvayn tytäryhtiön ja jokaisen työntekijän vastuulla on varmistaa tämän Käytännön noudattaminen,
kun Henkilötietoja käsitellään, ja ilmoittaa tietosuojaa ja yksityisyysasioita edustavalle Data Protection &
Privacy -toimistolle, mikäli Käytäntöä ei noudateta tai sitä rikotaan.
Data Protection & Privacy -toimisto on vastuussa tämän Käytännön määrittelystä ja ajan tasalla
pitämisestä.
Mikä tahansa tämän Käytännön rikkomus voi johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin, kuten
kurinpidollisiin toimenpiteisiin, rajoittaviin toimenpiteisiin ja liiketoimintasuhteiden päättämiseen,
sovellettavien lakien nojalla ja niiden mukaisesti.
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