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Tämä Tietosuoja kerrotaan, miten henkilökohtaisia tietoja ( ”Tiedot ”) on edustajat , johtajat, takaajat, 
edunsaajaomistajia , osakkeenomistajat (vain luonnolliset henkilöt) ja jatkajat meidän C lient ( 
”rekisteröidyille”) on hoitaa CNH Industrial Capital Solutions SpA ( ” me "," me "," meidän ", " rekisterinpitäjä 
" tai" yritys " ) sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet suojelemaan ja 
kunnioittamaan Tietojen kohteen yksityisyyttä.   
  

1. MITEN SAAMME TIETOJA          
Voimme kerätä, käsitellä ja tallentaa joitain tietoja, kuten :  

a) Tunnistus- ja yhteystiedot        
b) Pro sional Data        
c) Oikeudelliset tiedot        
d) Talous-, omaisuus-, rahoitus- ja vakuutustiedot       

  
Tavallisesti tiedot toimittavat meille Rekisteröityt , mutta joissakin tapauksissa voimme kerätä tietoja 
kolmansilta osapuolilta tai julkisista rekistereistä. Suojaamme tällaisilta kolmansilta osapuolilta saatuja 
tietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen käytäntöjen mukaisesti. 
  

2.     Kuinka käytämme tietoja  
Me voimme käsitellä kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

i. Sopimuksen ja / tai palvelusopimuksen täyttäminen sopimusvelvoitteen täyttämiseksi ; 
ii. P ursuing etumme perustaa, ylläpitää ja parantaa suhteita asiakkaamme , sekä tuotteidemme 

laatua ja palveluita ; 
iii. F ulfilling toimintaa pyytämät sovellettavien lakien ja määräysten (kuten rahanpesunvastaista 

tarkastukset) ; 
iv.etujemme suojaaminen riitojen tai valitusten yhteydessä . 

  
Data kerätään ja käsitellään perusteella sopimuksen käsittelyä varten kohdassa ( i ) ja (ii) ja 
meidän nimenomaista ja laillista etua käsittelyn kohdassa (iii) ja ( i v).      
  
Tietoja voidaan käsitellä elektronisesti IT-järjestelmissä ja manuaalisesti paperimuodossa. Tietoja käsitellään 
ja tallennetaan koko sen elinkaaren ajan varmistamalla niiden turvallisuus ja luottamuksellisuus 
oikeudenmukaisuuden, laillisuuden ja avoimuuden periaatteiden sekä sovellettavien lakien ja asetusten 
mukaisesti.   
  

3.     TIETOJEN ESITTÄMISEN JÄLKEEN  
  
Tietojen toimittaminen ei ole koskaan pakollista. Kuitenkaan ole saadaan tietoa, joka on välttämätöntä 
vastata tarkoituksiin kuvattu tässä Tietosuoja voi estää Asiakkaat täyttämättä kanssamme, tai se voi estää 
meitä noudattamasta oikeudellisia velvoitteita.     
  

4.     Kuinka jaamme tietoja  
  
Olemme osa CNH Industrial -konsernia, joka on globaali johtaja tuotantohyödykkeiden alalla. Tietoja voidaan 
jakaa ja välittää CNH Industrial -konsernin tytäryhtiöille ja tytäryhtiöille, valtuutetuille ulkoisille tekijöille ja 
rahoituslaitoksille , palveluntarjoajille ja liikekumppaneille, joiden kotipaikka on Euroopan unionin 
ulkopuolella, joilla on erityinen sopimusvelvoite ja jotka voivat käyttää sitä yksinomaan yllä lueteltujen 
tarkoitusten täyttämiseksi.   
  
CNH Industrial -konsernin yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt noudattavat Yhdysvaltojen kauppaministeriön 
asettamia EU: n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield- ja Swiss-US Privacy Shield -kehyksiä henkilötietojen 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä Euroopan unionista tai Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä. 
Yhdysvaltoihin.  
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5.     MITEN siirrämme TIEDOT kolmansiin maihin  

  
Edellä kuvatun tietojenkäsittelytoiminnan suorittamiseksi voimme siirtää tietoja Euroopan talousalueen 
(ETA) ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien tietojen tallentaminen digitaalisiin tai fyysisiin tietokantoihin, joita 
hallitsevat puolestamme toimivat yksiköt. Tietokannan hallinta ja tietojenkäsittely rajoittuvat käsittelyn 
tarkoituksiin, ja ne suoritetaan sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. 
  
Jos tietoja siirretään ETA: n ulkopuolelle, Yritys käyttää sopivia sopimustoimenpiteitä taatakseen tietojen 
riittävän suojan, mukaan lukien muun muassa sopimukset, jotka perustuvat EU: n komission hyväksymiin 
henkilötietojen siirtoon sovellettaviin EU: n komission tietosuojalausekkeisiin. ETA: n ulkopuolella. 
  
Laillisten mekanismien käyttöönoton lisäksi tiedonsiirtoon ETA: n ulkopuolella CNH Industrial Groupin tytär- 
ja tytäryhtiöt Yhdysvalloissa osallistuvat Privacy Shield -ohjelmaan ja ovat siten sitoutuneet toimimaan myös 
EU: n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin välillä. -US Privacy Shield Frameworks ja CNH Industrial Privacy Shield 
Policy, saatavilla täältä: https://www.cnhindustrial.com/en-
us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx 

  
6.     TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN  

Säilytämme tietoja järjestelmissämme ja arkistoissamme niin kauan kuin on tarpeen tässä 
tietosuojailmoituksessa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen tarvittaessa huomioon lakisääteiset 
ja sopimusvaatimukset.    
Kun tietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään, tiedot poistetaan tai 
säilytetään muodossa, joka ei salli rekisteröidyn tunnistamista, edellyttäen, että meiltä ei vaadita tai saa 
hallita tällaisia tietoja. Voimme jatkaa tietojen tallentamista pidempään, mikä saattaa olla tarpeen 
palvelujemme tai tuotteiden tarjoamiseen tai tietojen käsittelyyn liittyvään mahdolliseen vastuuseen 
liittyvien etujemme suojaamiseksi.   
  

7.     DATA CONTROLLER S 
CNH Industrial Capital Solutions SpA , kotipaikka Via Puglia n. 35, Torino, Italia on tämän 
tietosuojailmoituksen yhteydessä keräämiensä, käsittelemiensä ja tallentamiensa tietojen rekisterinpitäjä. 

  
8.     TIETOAINEEN OIKEUDET  

  
Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, mukaan lukien:   

• Oikeus tutustua : oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, onko vai 
ei tietoja käsitellään, ja jos näin on, vaatia päästä tähän D ata.  
• Oikeus oikaista : oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee ja D ata 
harkita ed epätarkkoja ja saada puutteellisten tietojen päätökseen, myös keino antaa 
täydentävän lausunnon. 
• Oikeus tietojen poistamiseen : oikeus saada meiltä D atan poistaminen ilman 
aiheetonta viivytystä, jos pyyntö tehdään sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti .  
• Oikeus vastustaa tietojenkäsittely- : oikeus esine milloin tahansa 
käsittelyä D ata , ellei C ontroller osoittaa perusteltujen syiden käsittelyä varten, joka ohitus 
th on oikea .  
• Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä : oikeus saada rekisterinpitäjältä rajoitus 
käsittelytoiminnoille, kun D atan tarkkuus ja tarkkuus on kiistetty, ja ajaksi, joka 
rekisterinpitäjälle on tarpeen tarkistaa D atan tarkkuus .  
• Oikeus tietojen siirrettävyyteen : oikeus vastaanottaa rekisterinpitäjälle 
toimitettu D ata jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa. Rekisteröidyillä on myös oikeus lähettää että D ata toiselle rekisterinpitäjälle 
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estämättä Controller, erityisesti seuraavia ehtoja: käsittely perustuu suostumuksen vai 
sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisin keinoin.  
• Oikeus tehdä valitus : rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeusviranomaisia riita, 
jos rekisteröidyille uskovat tietojenkäsittely on toteutettu laittomasti tai ole voimassa 
olevien lakien ja asetusten, heillä on oikeus nostaa valitus valvontaviranomainen 
jäsenvaltio, jossa he asuvat tai työskentelevät tavallisesti, tai valtio, jossa rikkomus on 
tapahtunut .  

  
Rekisteröidyt voivat käyttää edellä mainittuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä seuraavasti:  
  

• Verkkolomakkeen täyttäminen löytyy täältä: https://privacy.cnhindustrial.com/it-
it/footer/Pages/form.aspx   
• Lähetetään rekisterinpitäjälle kirje tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 7 
ilmoitettuun osoitteeseen, jossa täsmennetään "tietosuojakäytännön huomioimiseksi" , jos 
mahdollista liittämällä vakiolomake, jonka voit ladata täältä: http: //www.cnhindustrial 
.com / fi-us / footer / Pages / DSRDC.aspx   
• Kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen privacy-compliance@cnhind.com , 
liittämällä mahdollisuuksien mukaan vakiolomake, jonka voit ladata 
täältä: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx   

  
Jos rekisteröity lähettää pyynnön, joudumme ehkä hankkimaan rekisteröidyiltä lisätietoja henkilötiedoista 
heidän henkilöllisyytensä vahvistamiseksi ja tarvittaessa yhteyden ottamiseksi heihin. Nämä tiedot yhdessä 
muiden jo pidättämiemme tietojen kanssa käsitellään sitten rekisteröidyn pyynnön täyttämiseksi 
sovellettavan lain vaatimalla tavalla. Tarvittaessa tietyt tiedot voidaan siirtää muille CNH Industrial -
konsernissa tai sen ulkopuolella oleville yrityksille, jotka toimivat tietojenkäsittelijöinä pyynnön 
täyttämiseksi. Tietoja käsitellään tarvittavan ajan pyynnön arvioimiseksi ja käsittelemiseksi, minkä jälkeen 
tietoja arkistoidaan sopivan ajanjakson ajan, jotta voimme osoittaa, että pyyntöä on käsitelty oikein ja oikea-
aikaisesti.  
  
  

9.     TÄMÄN TIETOSUOJAN PÄIVITYS  
Tämä tietosuojailmoitus laadittiin joulukuussa 2020 . Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää 
tietosuojailmoitusta ajoittain vastaamaan muuttuvia lakivaatimuksia tai käsittelytoim 
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