GoHerbalife.comin jäsenen
tietosuojamääräykset
Viimeinen päivitys 3-August-2018:
Nämä GoHerbalife.comin jäsenen tietosuojamääräykset selittävät, mitä tietoja minä
Herbalifen itsenäisenä jäsenenä kerään asiakkaistani, mahdollisista asiakkaistani ja
verkkosivustollani kävijöistä, sekä tarkoitukset, joissa käytän kyseisiä tietoja. Näihin
määräyksiin tehtävät muutokset julkistetaan tällä sivustolla. Huomaa, että nämä määräykset
pätevät vain tähän sivustoon ja toimintaani, joka liittyy henkilötietoihisi. Minä olen näiden
tietojen hallinnoija, ja voit ottaa yhteyttä minuun GoHerbalifen verkkosivuillani annettujen
yhteystietojen kautta.
Nämä määräykset eivät päde Herbalife International of America, Inc:in ja sen tytäryhtiöiden
(yhteisesti “Herbalife”) suorittamaan tietojen keruuseen tai käyttöön. Huomaa, että Herbalife
on myös tietyiltä osin tietojen hallinnoija, ja se kerää sinusta verkkosivustoon liittyviä tietoja,
mihin kuuluvat tiedot laitteestasi ja verkkosivuston käytöstäsi evästeiden ja muiden
jäljitysteknologioiden antamien tietojen perusteella. Näitä tietoja käsitellään Herbalifen
tietosuojamääräysten mukaisesti. Voit tutustua Herbalifen tietosuojamääräyksiin tämän
verkkosivuston lopussa määräyksiin viittaavan linkin kautta.

Mitä tietoja saatan kerätä tämän verkkosivuston kautta?
Voin kerätä tietoja suoraan sinulta, kuten nimesi ja osoitteesi; esimerkiksi, kun täytät
lomakkeen, jolla pyydät tietoja Herbalifen tuotteista tai kun lähetät tietoja suorittaessasi
ostoksen verkkosivuillani.

Mikä on näiden tietojen keräyksen laillinen liiketarkoitus?
Kerään henkilötietoja tämän verkkosivuston kautta monesta eri syystä:
•

Valmistaakseni ja toteuttaakseni kanssasi tehtävät sopimukset, joihin kuuluvat
o tuotetilaustesi käsittely;
o tuotteittesi toimitus tai toimituksen järjestely;
o sinulle tarjolla oleva neuvonta ja seurantapalvelu;
o tuotteiden palautuksen ja takuuvaatimusten käsittely;
o maksutarkoitukset.

•

Laillisten velvoitteitteni noudatus, kuten
o kirjanpito ja verotus;
o tuotteiden takaisinvetojärjestelyt; ja
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o

vastaukset tiedonpyyntöihin, joita viralliset tahot ja oikeusviranomaiset esittävät.

•

Laillisiin liiketarkoituksiini, kuten:
o jotta voin täyttää velvollisuuteni Herbalifea kohtaan, mihin kuuluvat Herbalifen
myynti- ja markkinointisuunnitelmien tuomat velvoitteet;
o ratkaistakseni kysymykset, joita saatat esittää;
o parantaakseni sinulle tarjoamiani palveluita ja suojatakseni palveluideni
loukkaamattomuutta ja turvallisuutta;
o laatutarkastuksen suoritukseen;
o noudattaakseni Herbalifen itsenäisten jäsenten käytösohjeita ja valvoakseni
Herbalifen tai omia oikeuksiani;
o laillisten oikeuksieni puolustuksen järjestämiseen;
o antaakseni sinulle Herbalifen tuotteisiin, omiin palveluihini ja erikoistarjouksiin
liittyviä tietoja ja mainoksia.

•

Suostumukseesi pohjautuen:
o Kerätäkseni terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Herbalifen® tuotteisiin
tehtävien suositusten, edistyksen valvonnan ja räätälöidyn opastuksen kannalta;
o Voidaksemme käyttää sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi Herbalifen®
tuotteiden ja palveluiden ja oheistuotteiden ja -palveluiden markkinointiin.

Voit perua suostumuksesi milloin vain ilmoittamalla siitä minulle suoraan käyttämällä
GoHerbalife-sivustollani annettuja yhteystietoja tai jos on kysymys markkinointiviesteistä,
noudattamalla tiedotteessa antamiani ohjeita siitä, miten voit valita vaihtoehdon olla saamatta
viestejä.

Miten kauan säilytän näitä tietoja?
Säilytän tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista sen tarkoituksen kannalta, johon tietoja
on kerätty tai lain vaatimusten mukaan, riippuen siitä, kumpi näistä vaatii pitempiaikaista
säilytystä. Tarkka säilytysaika riippuu siitä tarkoituksesta, johon tietoja käytetään.

Kenen kanssa jaan henkilötietojasi?
Asiaankuuluvia henkilötietoja jaetaan seuraavien tahojen kanssa:
•

•
•
•
•

Herbalife-henkilökunta tuotteen tilausten täyttämiseksi, liikkeen ja sen verkkosivuston
hoitamiseksi, laadun varmistamiseksi, relevanttien lakien noudattamiseksi ja myynti- ja
markkinasuunnitelmien hallinnoimiseksi;
henkilökohtaiset neuvonantajani kuten kirjanpitäjäni ja veroasiantuntijani;
muut myyjät, jotka auttavat minua hoitamaan Herbalife-liikettäni, kuten sähköpostin
toimituspalvelut;
logistiikkapalveluiden tarjoajat;
muut Herbalife-jäsenet Herbalifen myynti- ja markkinasuunnitelmien alaisina;
2

•

lainvaatimat muut osapuolet, tai haasteen tai oikeuskäsittelyn tai vastaavan lainvaatiman
tai oikeudellisen prosessin tai välimiesmenettelyn vaatimusten noudattamiseksi, mihin
kuuluvat tietojen luovutus valtuutetulle kolmannen osapuolen tilintarkastajalle tai valtion
viranomaisille, tai petoksen tutkimiseen tai estämiseen.

Herbalife käyttää sille antamiani tietoja oman tietosuojaohjeistuksensa mukaisesti. Voit
tutustua Herbalifen tietosuojamääräyksiin tarkemmin verkkosivustoni lopussa määräyksiin
viittaavan linkin kautta.
Mitä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia sinulla on?
•

•
•

Jos asut Euroopassa, sinulla on joukko henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Näihin
kuuluvat oikeus päästä tietoihin, korjata niitä tarpeen mukaan varmistaaksesi, että ne ovat
ajan tasalla, rajoittaa tiettyjä käyttöjä, vastustaa tiettyjä käyttöjä (kuten
suoramarkkinointia) ja oikeus tietojen siirrettävyyteen (jos haluat tietosi lähetettäviksi
toiselle osapuolelle). Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistetuiksi joissain
tapauksissa (vallitsevan lain puitteissa).
Jos et halua saada mainoksia joko sähköpostiisi tai tekstiviesteinä, voit valita vaihtoehdon
olla vastaanottamatta näitä viestejä.
Jos asut Euroopan talousalueella ja sinulla on huoli suorittamastani henkilötietojesi
keräyksestä ja käytöstä etkä saa näitä huolia ratkaistuiksi itseäsi tyydyttävällä tavalla,
sinulla on oikeus tehdä valitus oman tuomiopiirisi toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle.

Jos sinulla on näihin määräyksiin ja toimintaani liittyviä lisäkysymyksiä, tai jos sinulla on
valittamista suorittamastani henkilötietojesi käytöstä, ota ystävällisesti yhteyttä minuun
käyttämällä tällä verkkosivustolla annettuja yhteystietojani.
Miten siirrän tietoja?
En siirrä henkilötietojasi Euroopan ulkopuolelle muuten kuin sinun nimenomaisella, tietoihin
perustuvalla ja myöntävällä suostumuksellasi, jonka voit perua milloin tahansa.
Miten saan tiedon näiden määräysten päivityksestä?
Tietosuojalait, ohjeistukset ja oikeuskäytäntö muuttuvat jatkuvasti. Siksi näitä määräyksiä
muutetaan aika ajoin. Suosittelen, että käyt verkkosivuillani tuon tuostakin ollaksesi tietoinen
näiden määräysten viimeisimmästä versiosta.
Miten voit ottaa minuun yhteyttä?
Voit ottaa minuun yhteyttä GoHerbalifen verkkosivustolla annettujen yhteystietojen kautta.
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