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KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TIEDONANNOT 

ExxonMobil Petroleum ja Chemical BVBA arvostaa kiinnostustasi Mobil 1 TM -viihdelatauskampanjaa 
(”Kampanja”) kohtaan. Yksityisyytesi on meille tärkeää ja haluamme, että ymmärrät toimiamme, jotka liittyvät 
tietojen keräämiseen vierailijoista, sekä tapoja, joilla hyödynnämme näitä tietoja. 

Tämä tietosuojalauseke koskee tietoja, jotka kerätään Kampanjan puitteissa. Osallistuminen on vapaaehtoista 
ja osallistumiseen sovelletaan tätä tietosuojalauseketta ja yleisiä Ehtoja.  

HENKILÖTIEDOT 

ExxonMobil Petroleum ja Chemical BVBA ja ExxonMobilin eri puolella Eurooppaa toimivat tytäryhtiöt (kaikkiin 
edellisiin viitataan tässä lausekkeessa yhteisesti nimellä ”ExxonMobil”) ja/tai alihankkijayritykset käyttävät 
antamiasi Henkilötietoja ainoastaan tämän Kampanjan tarkoituksia varten. 

Saatat osana tätä Kampanjaa vierailla eri verkkosivuilla, joita koskevat eri tietosuojakäytännöt. Tämän vuoksi 
kehotamme sinua tarkistamaan soveltuvat tietosuojakäytännöt kaikilta verkkosivuilta. 

TIEDOT JA KÄYTTÖTAVAT 

Kun vierailet Kampanjan verkkosivulla, verkkopalvelimemme keräävät automaattisesti tietoja, joiden avulla sivu 
kykenee kommunikoimaan selaimesi kanssa käyntisi aikana. Käytämme lisäksi Google Analyticsiä jäljittämään ja 
keräämään yhteen tilastotietoja esimerkiksi seuraavista aiheista: kuinka monesti sivustolla on käyty, missä 
sivuston osissa kävijät käyvät, IP-osoite (Internet-osoite, jonka Internet-palveluntarjoaja on tietokoneellesi 
antanut), verkkotunnuksen tyyppi, selaintyyppi (esim. Firefox, Chrome, Edge tai Internet Explorer), päivämäärä 
ja kellonaika. Käytämme tällaisia tietoja tilastotarkoituksiin, jotka auttavat meitä tämän sivuston suunnittelussa 
ja hallinnoinnissa sekä tämän Kampanjan arvioimisessa ja kehittämisessä paremmaksi. Tällaiset tiedot eivät 
sisällä Henkilötietoja, joiden avulla pystyisimme tunnistamaan tai paikallistamaan yksittäisiä kävijöitä. 

Tietosuoja koskee Henkilötietojen keräämistä ja käyttöä. Tällä tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden avulla on 
mahdollista tunnistaa joku tietty henkilö. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumerot, auton 
rekisterikilpi, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Jos päätät vierailusi aikana osallistua Kampanjaan, sinun täytyy 
antaa meille Henkilötietoja.  

Kirjautumisen yhteydessä antamiasi Henkilötietoja käytetään ainoastaan Kampanjan tarkoituksia varten. Ne 
mahdollistavat sen, että kykenemme antamaan sinulle pääsyn useille verkkosivustoille, sivuille ja useisiin 
sisältöihin, ja lisäksi sen, että kykenemme määräämään ja toimittamaan Palkkion sinulle sähköpostin 
välityksellä. Yhteystietojasi saatetaan joskus tarvita siihen, että kykenemme ottamaan sinuun yhteyttä 
kysyäksemme lunastuspyyntöäsi koskevia lisätietoja niin kuin on esitetty tämän Kampanjan Ehtojen kohdissa 4 
ja 5. 

Tätä Kampanjaa varten antamiasi Henkilötietoja säilytetään Kampanjan päättymiseen saakka ja sen jälkeen 
enintään 18 kuukauden ajan hallinnollisia tarkoituksia varten, joita voivat olla esim. Palkkioiden tarkistaminen, 
väärinkäytösyritysten selvittäminen jne. 

Jos merkitset Kampanjaan osallistuessasi ruudun, jolla pyydät, että sinut pidetään jatkossakin ajan tasalla 
ExxonMobilin asioista, ExxonMobil säilyttää tietosi ja lähetämme sinulle silloin tällöin markkinointitietoja ja 
uutisia, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Teemme näin, kunnes valitset, ettet enää halua saada tällaisia 
viestejä. 

Jos ilmaiset, ettet halua saada tällaisia viestejä, tai jos ilmaiset, ettet halua saada niitä enää, emme lähetä niitä 
sinulle tai lakkaamme lähettämästä niitä sinulle.  



Kuten on selvitetty alla olevassa tiedon välitystä koskevassa kohdassa, emme luovuta, lainaa tai myy 
Henkilötietoja kolmansille osapuolille siihen tarkoitukseen, että ne voisivat markkinoida tuotteitaan tai 
palveluitaan sinulle. 

TIEDON KERÄÄMINEN ALAIKÄISILTÄ 
Vaikka Kampanja saattaakin kiinnostaa alaikäisiä, ExxonMobil ei pyri Kampanjan kautta keräämään 
Henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä eikä myöskään heitä koskevia tietoa. 

TIEDON VÄLITTÄMINEN 

Internetin kautta kommunikointi sekä tietojen, tuotteiden ja palveluiden lähettäminen sinulle muilla keinoilla 
merkitsee, että Henkilötietosi voivat kulkea kolmansien osapuolten kautta tai että nämä saattavat käsitellä 
niitä, mutta ExxonMobil ei myy eikä luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille siihen tarkoitukseen, että 
ne voisivat markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan sinulle. 

Palkkaamme muita yrityksiä ja henkilöitä hoitamaan toimintoja puolestamme. Esimerkkejä tästä ovat tilausten 
täyttäminen, toimitukset, postin ja sähköpostin lähetys, toistuvien tietojen poistaminen asiakaslistoista, 
tietojen analysointi, markkinointiapu, luottokorttimaksujen käsittely ja asiakaspalvelu. Heillä on pääsy 
Henkilötietoihin toimintojen hoitamista varten, mutta he eivät saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin.  

Saatamme välittää sinusta kerättyjä Henkilötietoja myös sen maan ulkopuolelle, jossa tiedot on alun perin 
kerätty. Tällaisilla mailla ei välttämättä ole samoja tietosuojalakeja kuin sillä maalla, missä alun perin annoit 
tiedot. Kun välitämme tietojasi muihin maihin, suojelemme kyseisiä tietoja tässä tietosuojalausekkeessa 
kuvatulla tavalla. Antamalla Kampanjan yhteydessä tietoja ja hyväksymällä tämän tietosuojalausekkeen ehdot 
annat suostumuksesi näihin siirtoihin, mukaan lukien rajat ylittävät tiedonsiirrot, joihin sovelletaan tätä 
tietosuojalauseketta.  

ARKALUONTOISET TIEDOT 
ExxonMobil ei pyydä vierailijoilta arkaluontoisia tietoja Kampanjan puitteissa, ellei laki sitä vaadi. 
Arkaluontoisiin tietoihin kuuluvat seuraaviin seikkoihin liittyvät tiedot: rotu tai etninen alkuperä, poliittiset 
mielipiteet, uskonto tai muut vastaavat uskomukset, ammattiyhdistykseen kuuluminen, fyysinen terveys tai 
mielenterveys, seksielämä tai rikoshistoria. Ehdotamme, että et anna meille tämän kaltaista arkaluontoista 
tietoa.  

OIKEUTESI 

Jos asut maassa, jolla on kattavat tietosuojalait, sinulla saattaa olla tiettyjä oikeuksia koskien kerättyjä tietoja. 
Näitä ovat oikeus tietää ja saada nähtäville, mitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada epätarkat 
henkilötiedot korjattua tai poistettua sekä oikeus perua suostumus koskien henkilötietojen käsittelyä. 

Voit tehdä pyynnön koskien Henkilötietojesi poistamista tai muuttamista ottamalla meihin yhteyttä alla 
kerrotuilla tavoilla. Pyrimme toteuttamaan pyyntösi kohtuuden rajoissa.  

YHTEYDENOTTO EXXONMOBILIIN 
Jos sinulla on minkäänlaisia kysymyksiä koskien tämän tietosuojalausekkeen sisältöä tai Henkilötietojen 
käsittelyä, ota yhteys ExxonMobilin tietosuojatoimistoon (Data Privacy Office). On hyvä, jos myös ilmoitat 
meille, missä yhteydessä olet antanut meille Henkilötietoja, esimerkiksi että se tapahtui tämän Kampanjan 
yhteydessä. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Iso-Britannia 



KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com  

KÄYTÖN EHDOT, ILMOITUKSET JA MUUTOKSET 

Jos päätät vierailla tähän Kampanjaan liittyvillä verkkosivuilla ja antaa lisäksi Henkilötietojasi osana tätä 
Kampanjaa, kaikkiin tietosuojaa koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan tätä tietosuojalauseketta ja yleisiä 
Ehtojamme, myös siis kaikkiin vahinkoja, välimiesmenettelyä ja lain soveltamista koskeviin rajoituksiin. 
Varaamme oikeuden muuttaa tätä lauseketta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta paitsi kuten tässä on 
muuten ilmoitettu. 

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tekisimme kampanja-aikana muutoksia tämän 
tietosuojalausekkeen sisältöön, toimitamme muutokset nähtäville tälle sivulle ja päivitämme 
tietosuojalausekkeen yläosassa ilmoitetun tarkistuspäivän.  
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