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MRG Tietosuojalauseke 

Päivitetty viimeksi 20. tammikuuta 2021 

Management Research Group (MRG) on sitoutunut suojaamaan 

yksityisyytesi. Tämä Tietosuojalauseke antaa MRG ja käytännön tietojen 

keräämisen, käytön, käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen, suojauksen ja 

tietojen julkistamista, saatamme kerätä sinusta internet-sivumme 

kautta, www.mrg.com,tai kaikkia aliverkkotunnukset yhdeltä 

myös https://questv2.mrg.com tai muita MRG sivustoja. Näin ollen 

käyttämällä sivustojemme olette hyväksymässä kuvatut käytännöt tätä 

politiikkaa. 

Ennen kuin voit käyttää sivustoja, kysytään lupaa ja suostumusta 

kannattamalla ehtoja ja MRG Tietosuojalauseke ja käyttömenettelyn 

keräämistä, lähetyksesi (jos sovellettavissa) ja tiedon käsittely, sillä tässä 

oppaassa kuvattuun asiaa koskevien tietosuojalakeja. 

Tietojen keräämistä, käyttöä, käsittelyyn, säilytykseen ja kuljetukseen ja 

julkistaminen henkilökohtaisiin tietoihisi (määritellysti) rajoitetaan ehdot, 

joita voi tarjota MRG authorization. MRG on sitoutunut noudatetaan 

maakohtaisia yksityisyyden suojaa koskevia lakeja, mukaan luettuna EU:n 

Mallisopimuslausekkeista, vakiosopimuksiin / siirtoa koskevat sopimukset, 

tietosuojalausunnot ja maakohtaisia puruja tarvittaessa. Tiedot 

tietosuojakäytäntö kattaa www.mrg.com ja kaikki muut MRG sivustoja. 

Kokoelma henkilökohtaisia tietoja 

Henkilökohtaiset tiedot ("henkilökohtaiset tiedot") ovat tietoja, joita 

voidaan käyttää tunnistamaan, joko suoraan tai välillisesti sellaisen henkilö, 

johon tiedot ovat voimassa. Tiedot, joita voi kerätä asiakkailta saadun 

palautteen perusteella esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, ota määritykset, 

markkinointi, ja tarvittaessa IP-osoitetta. 

MRG ei kerää mitään henkilökohtaisia tietoja, paitsi jos vapaaehtoisesti 

valinnut antamaan meille tai kumppaniemme sinulle nimenomaista 

suostumusta, tai ellei niitä ole sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Voit 

http://www.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
http://www.mrg.com/
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aina "opt out" milloin tahansa valitsemalla Peruuta tilaus -linkkiä, 

sähköpostitse tai hoitamalla tilaukseen liittyvät asetuksesi. 

Kun teet vapaaehtoisesti antaa meille henkilökohtaisia tietojasi käytetään 

antamaan tietoja tuotteistamme, käsitellä tilauksesi rekisterin tapahtuma, 

luo tili, asiakaspalvelun tarjoamiseen, vastaamaan konkreettiseen 

kysymykseen, tarjoamme sinulle mahdollisuuden tallentaa koulutusten ja 

sertifioinnit, tai tarjota pääsyn lisätietoja tai tarjouksia. Lisäksi käytämme 

keräämiämme tietoja parantaa nettisivujemme sisältöä, ilmoittaa asiakkaille 

päivityksiä nettisivuillamme tuotteet ja myös yhteyttä asiakkaisiin 

markkinoinnin ja myynnin tarkoituksiin, mukaan lukien voidaan käyttää, 

sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten lukumäärä, jotka liittyvät 

asiakkaan erityiset tarpeet ja edut. 

 

Käytämme sinun henkilötietojasi täydentää MRG kyselyyn 

Jos pyydetään suorittamaan jokin MRG's kyselylomakkeet: kaikki tiedot 

kerätään ja tallennetaan lähettämä MRG läpi arviomme sivustoja, 

Quest https://questv2.mrg.com ja/tai 

Momentum https://momentum.mrg.com. Nämä sivustot ovat rajoitetut 

sivustot, jonka avulla asiakkaamme voivat hallita MRG liittyviä hankkeita ja 

hallinnoida kyselylomakkeet. Kautta kerätyt tiedot näillä verkkosivuilla 

käytetään luomaan palaute raportteja varten yksittäisten työntekijöiden ja 

koko organisaation kehittämiseen. MRG toimii ainoastaan strategisten 

kumppaneiden kanssa (välitysliikkeet) jotka on koulutettu helpottamaan 

palaute yksityisille ja yrityksille tulosten perusteella MRG kyselylomakkeet. 

Teidän MRG strateginen kumppani (agentti) käyttäjätunnustensa 

perusteella sinulla tai yritykselläsi on pääsy näihin tietoihin, jotka annat 

oman kyselyyn voi osallistua keräykseen, tulkitsemista ja/tai raportointi. 

 

Tiedot Controllership 

Osana MRG kyselylomakkeiden MRG toimii  tietojen käsittelijänä , 

henkilökohtaisia tietoja. 

 

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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Perusteella käsittely 

Tämän politiikan puitteissa, voimme luottaa siihen, että yksi tai useampi 

seuraavista oikeudellisesta perustasta henkilötietojesi käsittelyn: 

1. Kun haluat suorittaa velvollisuutensa työsopimuksen tai tehdä siihen 

liittyviä ennen sopimuksen tekemistä annettavien tehtävien 

suorittamista; 

2. Oikeutettu etu "osanottajalla" (eli henkilöstä, joka on luokiteltu), kuten 

osoittaa johtamistaitoja; ja 

3. Kaikki muut paikan päällä, kuten pakollinen tai lain salliman ajan 

erityisesti niiden yhteydessä. 

 

Miten saamme henkilökohtaisia tietoja 

Voimme saada henkilökohtaisia tietoja arviomme sivustoja, 

Quest https://questv2.mrg.com ja/tai 

Momentum https://momentum.mrg.com. Saatamme myös käyttää tietojasi 

kolmansille osapuolille, jolloin voimme ilmoittaa sinulle edellyttämissä 

sovellettavia lakeja, ilman tarpeetonta viivytystä. Erityisesti voimme saada 

henkilökohtaisia tietoja, joita tarkastellaan sivustoja, 

Quest https://questv2.mrg.com ja/tai 

Momentum https://momentum.mrg.com kun tai kolmannet osapuolet: 

• Luo arviointi tai pulssin mittaus läpi arviomme verkkosivuilla; 

• Kutsu tarkkailijan avulla arviomme verkkosivuilla; tai 

• Täydellinen arviointi tai pulssin mittaus läpi arviomme sivustoja. 

 

Käyttötarkoituksiin. 

Voimme käsitellä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 

• Mikä mahdollistaa arviomme verkkosivuilla; 

• Palautteen antaminen kohdepisteistä raportteja varten yksittäisten 

työntekijöiden ja koko organisaation kehitystä; 

• Sinulle lähetetään sähköposti-ilmoituksia, jonka olette erikseen 

pyydetty. 

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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Data Retention 

Tiedot käsitellään arviomme sivustoja, Quest https://questv2.mrg.com ja/tai 

Momentum https://momentum.mrg.com säilyy ikuisesti. Sen sijaan emme 

ole aina kohtelias pyyntösi(t), että poistammen henkilökohtaisten tietojen 

rajoitusten kuvattu tätä politiikkaa. 

 

Tietojen omistajan 

MRG määritellään tietojen omistajan seuraavasti: 

1. Ennakkohyväksymisen saaneelle henkilölle on valmis kyselylomake 

pidetään omistajan näihin reaktioihin, ja sillä on oikeus pyytää milloin 

tahansa, että näihin reaktioihin poistetaan MRG(t). 

2. Kunkin henkilön tai organisaation on keskittyä tietyn raportin MRG(t) 

on oikeus käyttää suoraan kopiot näistä mietinnöistä mielensä 

mukaan minkä tahansa MRG strategisena kumppanina. 

3. Henkilöä, joka on vapaaehtoisesti, jos niiden henkilötietoja 

ulkopuolisille MRG vaatimiseen MRG arviointilomake omistaja ja 

henkilötiedot. 

 

No, tiedon jakaminen 

MRG on sitoutunut säilyttämään terveen suhteen asiakkaisiimme sekä arvot 

koskevat tiedot sen online-ympäristöissä. MRG ei jakaa asiakastietoja 

kolmansille osapuolille tarkoituksiin ulkopuolelle tuotteet ja palvelut 

tarjoamme. Emme koskaan jaa, myy tai vuokraa Henkilötietojasi kolmansille 

osapuolille, markkinointiin. 

MRG luovuttaa tietoja voidaan hallituksen tai lainvalvontaviranomaisten tai 

vuokrata yksityistilaisuuksia kuten yksinomaisen harkintamme mukaisesti 

välttämättömänä tai sopivaa reagoida vaateita, oikeudellisessa prosessissa 

(mukaan lukien haasteita), suojella omaisuutta ja oikeuksia MRG tai 

kolmannen osapuolen, kansalaisten turvallisuutta tai kuka tahansa henkilö, 

joka estää tai lopettaa laiton, epäeettisistä tai aiheuttavien toimintojen, tai 

noudattamaan lakia. 

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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MRG voidaan myös esittää tilinpäätöksessään yksilön henkilökohtainen 

tietoja vastatessaan laillista pyyntö julkisia viranomaisia, mukaan lukien 

tarpeesta vastata kansallisen turvallisuuden tai rikospaikkatutkinnassa 

vaatimuksia. 

 

Evästeitä ja muita tekniikoita 

MRG:n sivustoja, mainokset, sähköpostiviestejä ja verkkopalvelut voivat 

käyttää tietyiltä tiedonkeruu tekniikkaa, kuten evästeitä tietojen 

keräämiseen, myös henkilökohtaisia tietoja, kun käytät sivustoamme, 

tuotteitamme ja kun olet vuorovaikutuksessa. Kokoelma käyttäjätiedot 

auttaa ymmärtämään, että käyttäjien käyttäytymiseen, web-hakuja ja 

verkkosivustoillamme käyttäjät ovat käyneet. Sivustomme käyttää evästeitä 

tallentaakseen erottaa sinut muilta käyttäjiltä sivuillamme, auttaa meitä 

tarjoamaan hyviä kokemuksia, kun sivuiltamme sekä auttaa parantamaan 

sivustoamme. Eväste on pala tietoja, jotka on tallennettu tietokoneen 

kiintolevylle, web-selaimen avulla. Kun käyt www.mrg.com (tai jokin MRG 

sivustoja), palvelimemme tunnistaa evästeen, joka antaa meille tietoja 

edellisen vierailusi web-sivustoilta. Monet selaimet hyväksyvät evästeet 

automaattisesti, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksista, voit poistaa 

automaattisen hyväksynnän, evästeitä. Jos et halua käyttää evästeitä, saatat 

havaita rajoitetut toiminnot sivuillamme. Tämä Tietosuojalauseke koskee 

vain MRG evästeiden käyttöä. mutta ei kata mitään alttius hallinta 

mainostajille. MRG täyttää maailmanlaajuisen sääntelyn EU mukaan lukien 

evästeen direktiiviä. Verkkosivustojemme käyttäjien kannattaa käytämme 

evästeitä purettaessa sivuillamme. 

Kerätyt tiedot evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, joita kohdellaan muita 

kuin henkilötietoja, paitsi siltä osin kuin paikallisesti laki, IP-osoitteet (tai 

kuten tunnisteet) ovat muuten pitää henkilökohtaisia tietoja. 

 

 

 

 

http://www.mrg.com/
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Tarkkuus ja säilyttäminen henkilötietojasi 

MRG pyrkii jotta löytäisit helposti suojaamaan henkilökohtaiset tiedot ajan 

tasalla ja auttavat meitä ylläpitämään sen tarkkuudesta. Henkilökohtaiset 

tiedot tallennetaan vain aika on tarpeen mainittuihin tarkoituksiin maissa 

käytettäviksi tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ellei 

toisin vaadi tai lain salliman ajan. 

 

Viestintä- ja tilaustoiminnot asetukset 

Voit määrittää, mitä tietoja vastaanottaa MRG tuotteita ja palveluita, miten 

tällaiset tiedot on vastaanotettu määrittämällä yhteydenottovalintojasi, 

tilauksesi yksityiskohtiin viestintätapoja sivulla. Jos haluat keskeyttää 

vastaanottava markkinointi- ja/tai ei-kaupallisiin ratkaisuihin 

sähköpostiviestejä, voit tehdä sen avaussivustossa "Unsubscribe" linkkiä, 

sähköpostitse tai päivität tilauksesi yksityiskohtiin viestintätapoja sivulla. 

Haluamme korostaa, että tätä säännöstä ei sovelleta tapahtumapohjaiset 

sähköposteja, jotka liittyvät käyttäjien liikesuhde MRG, mukaan lukien 

puhelimitse MRG heimokokouksen kyselylomakkeet. 

Jos kentän arvoksi valitaan ei tarjota tiettyjä henkilötietoja, emme ehkä 

pysty vastaamaan kokonaan tai riittävästi kysymyksiinne, toimittaa 

päivityksiä ja/tai tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Voit aina "opt 

out" vastaanottamasta tiettyjä viestintään milloin tahansa päivittämällä 

tilauksesi yksityiskohtiin viestintätapoja sivu tai napsauttamalla Peruuta 

tilaus -linkkiä sähköpostitse. Hyväksymme kuitenkin edelleen käyttää 

henkilökohtaisia tietoja vain rajoitetun voivat lähettää sinulle tärkeät 

huomautukset, jotka koskevat tiedot ostoista ja muuttaa politiikkaamme ja 

sopimuksia tai muista syistä lain sallimissa rajoissa. 

 

Tietojen suojaus 

MRG vie tietoturvan henkilökohtaisia tietoja vakavasti. Henkilökohtaisten 

tietojen suojaamiseen, että olet antanut meille suojaamiseksi vahingossa 

tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutuminen, katoaminen tai muuttaminen, 

MRG käyttää teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, jottei luvattomalta 
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julkistukselta ja käyttöoikeudet. Meidän edellyttävät salasanaa päästäksesi 

tilitietosi. Kaikki maksutapahtumat ovat käsitellään yhdyskäytävä 

palveluntarjoaja ja luottokorttitietoja ei tallenneta tai jalostetaan 

palvelimillemme. 

 

Tietojen suojaus rikkominen 

MRG on toteuttanut tiukkojen turvatoimien säätimet, tunkeutumisen 

havaitsemista ja -prosessien, joka hälyttää, jos mahdollisesta tai todellisesta 

tunkeutumisen, tietojärjestelmiä. Jos tietoja vastaavista 

tietoturvarikkomuksista tapahtuu, eikä se voi vaikuttaa käyttäjän 

henkilökohtaisia tietoja, saat ilmoituksen heti, kun rikkominen on 

määritetty. MRG myös sitoutuu ilmoittamalla kaikista sovellettavista DPAs 

ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 72 tunnin kuluessa, jos 

mahdollista, saatuaan tietää rikkomisesta. 

 

Tietojen keräämisen ja käytön sekä muita kuin henkilökohtaisia tietoja 

Kun avaat www.mrg.com (tai muu MRG sivustoja), voimme kerää 

automaattisesti muita kuin henkilötietoja vaikket rekisteriin. Esimerkiksi 

tällaisia tietoja voivat olla eri käyttöjärjestelmäympäristöissä verkkotunnus 

verkkosivuilla, ohjasi voit sivuillamme, vierailujen lukumäärää, keskimäärin 

vietettyä aikaa samalle sivulle ja mitkä sivut. Voimme käyttää näitä tietoja ja 

jakaa sen maailmanlaajuisen tytäryhtiöt valvoa sisältöä ja asiakirjaluettelosta 

sisällöstä verkkosivustoillamme suorituskyvyn parantamiseksi, sisältöä tai 

hankkimaanne kokemusta verkkosivuillamme. 

Voit selata palvelujen käyttö Web-sivustoamme, viestinnän perustiedot 

(esimerkiksi IP-osoite tai IP-osoite) tai käyttöastetta (lisätietoja 

televiestintäpalvelujen voit käyttää) voi olla teknisesti generoitu ja saattaa 

sen mukaan, mikä on sovellettava laki, muodostavat henkilökohtaisia 

tietoja. Siinä määrin kuin se on välttämätöntä, ja käsittely yrityksesi 

viestintää tai käyttöä ja käyttää näitä tietoja vain silloin ja suoritetaan 

noudattaen voimassa olevia tietosuojaan ja lakeja. 

http://www.mrg.com/
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Keskustelupalstoilla, blogeissa, kolmansien osapuolten sivustojen 

välisiä yhteyksiä. 

MRG on vastuussa vain privacy practices of Management Tutkimusryhmältä 

ja sen sivustoja. MRG verkkosivuilla voi olla linkkejä muihin 

verkkosivustoihin lisätietoja ja käyttömukavuutta. MRG ei valvo muiden 

sivustojen, tai tee mitään lausuntona muut sivustot, eikä se ole vastuussa 

yksityisyyden näistä muista sivustoja. Jotkin sivustot MRG sisältävät 

vuorovaikutteisia toimintoja, kuten keskustelufoorumit ja blogit, joilla 

käyttäjät voivat julkaista omaa sisältöään. Kaikki tiedot julkaistaan näitä 

blogeja ja foorumeita tulee yleiseen, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan lukea, 

kerätä tai käyttää muiden käyttäjien millään tavalla. MRG ei vastaa mitään 

henkilökohtaisia tietoja, joita kirjoitat foorumeilla. Koska luontainen 

toiminta ja Internetin, kaikki Internet-lähetykset ovat käyttäjän omalla 

vastuulla. 

 

Suostumus henkilötietojen siirtämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen 

MRG on maailmanlaajuinen organisaatio, ja sille luovuttamiasi tietoja 

saatetaan siirtää MRG:n yksiköihin Euroopan unioniin, Sveitsiin ja muihin 

maihin ympäri maailmaa ja nämä yksiköt voivat käyttää niitä. Kaikki nämä 

yksiköt ovat vastuussa keräämistään henkilötiedoista ja suojaavat 

henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. MRG toimii 

Euroopan komission tämänhetkisten määriteltyjen parametrien 

(heinäkuusta 2020 lähtien) mukaisesti voidakseen edelleen käyttää 

vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) tietojen turvalliseen 

siirtämiseen EU:sta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin. Euroopan komission 

vakiolausekkeet (SCC), joita kutsutaan myös mallisopimuksiksi, ovat 

Euroopan komission kehittämiä ja hyväksymiä sopimusehtoja, joilla pyritään 

varmistamaan, että rekisteröidyillä on EU:n tietosuojadirektiivin 95/46/EY 

mukainen asianmukainen suoja siirrettäessä henkilötietoja Euroopan 

talousalueelta Yhdysvaltoihin. MRG on todistetusti osoittanut 

sitoutumisensa turvallisen tiedonsiirron periaatteisiin, muun muassa 

käyttämällä EU:n tietosuojaviranomaisen ja Sveitsin tietosuojakomissaarin 

palveluita (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC), 
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ja MRG noudattaa kyseisten viranomaisten neuvoja aina siirtäessään tietoja 

EU:sta ja Sveitsistä. MRG:llä on Yhdysvaltain kauppaministeriön 

määrittelemä Yhdysvaltojen ja EU:n Privacy Shield -järjestelyn 

tietosuojamääräysten mukainen sertifiointi. MRG on vahvistanut 

noudattavansa yksityisyyden suojan ilmoitusperiaatteita sekä 

valinnanvapautta, vastuuta tietojen välittämisestä eteenpäin, tietoturvaa, 

tietojen eheyttä ja käyttötarkoituksen rajoittamista, käyttöoikeutta ja 

turvautumista tietoihin, täytäntöönpanoa ja vastuuta koskevia periaatteita. 

Voit lukea lisää Privacy Shield -järjestelystä ja tarkastella 

sertifiointisivuamme osoitteessa https://www.privacyshield.gov/. 

Noudatetaan yksityisyyden suojan periaatteet, MRG sitoutuu seuraavasti: 

 

Varoitus: 

Kun MRG kerää henkilökohtaisia tietojasi, annamme sinulle asianmukaisen 

ja huomautus, jossa kuvaillaan, mitä henkilökohtaisia tietoja olemme 

keräämiseen, kuinka käytämme sitä sekä kolmannet osapuolet, joiden 

kanssa voimme jakaa sitä. 

 

Valinta: 

MRG antaa valita, miten aiomme käyttää ja jakaa henkilökohtaisia tietoja, 

niin kerromme noudattaa näitä valintoja. Jos MRG olisi koskaan mitään 

ajautuminen siirtää tietosi kolmansien osapuolten kanssa kuin agenttimme, 

meillä olisi tarjota sinulle opt-out valinta rajoittaa käyttö ja julkistaminen 

sinun henkilökohtaisia tietoja. 

 

Siirron: 

MRG ei luovuta tietojasi anneta ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman 

käyttäjän lupaa, ellei se täytä kansalliseen turvallisuuteen tai 

rikospaikkatutkinnassa vaatimuksia. Tapauksissa, joissa siirron kolmannelle 

osapuolelle tietoja EU:n kansalaisilla mukaisesti EU:n ja Yhdysvaltojen 

https://www.privacyshield.gov/
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yksityisyyden suoja, olemme vastuussa asianmukaisten ajautuminen 

henkilötietojen siirtoa kolmansiin osapuoliin. 

 

Tietoturva 

MRG tekee tarvittavat fyysiset ja tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

tietoturvaan, käytettävyyteen ja käsittely koskemattomuus ja 

luottamuksellisuus suojaa henkilökohtaisia tietoja katoamiselta, 

väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta, muutoksilta ja 

tuhoutumiselta. 

 

Tietojen eheys: 

MRG ryhtyy asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme henkilökohtaisia 

tietoja tiedoissamme on oikein. 

MRG kerää henkilötietoja vain siinä määrin, että tarvitsemme tiettyihin 

sovittuihin tarkoituksiin, ja me ei käytetä muihin tarkoituksiin ilman 

asiakkaan lupaa. 

 

Sitouttaminen: 

MRG suojaa henkilökohtaisia tietoja niin kauan kuin on täytettävä niihin 

tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai lain salliman ajan. 

 

Saapuminen: 

MRG arvostaa EU:n yksilöllä on oikeus käyttää henkilökohtaisia tietoja, joita 

säilytämme. MRG tarjoaa mahdollisuuksia voi käyttää henkilökohtaisia 

tietojasi, lain mukaan, joten voit korjata epätarkkuudet (katso tiedot alla). 

 

Valvonta: 

MRG tarkkailee säännöllisesti miten me tietosuojalupausten toimeenpanoa 

ja että itsenäinen tapa ratkaista valituksia yksityisyyskäytännöistämme. MRG 
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sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaiset (DPAs) ja 

Sveitsin liittovaltion tietosuojaa ja Information Commissioner (FDPIC) ja 

täyttää antamat neuvot näille viranomaisille kaikista siirrettyjä tietoja EU:n ja 

Sveitsin välillä. MRG myös tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, (Federal 

Trade Commission, FTC). 

 

Riippumaton avoimen diskonttauksen: 

MRG velvoittaa ratkaisemaan valitukset tietojen keräämisestä tai käytämme 

sinun henkilötietojasi. EU:n kansalaisilla tutkimuksia tai valitukset, jotka 

koskevat yksityisyyden suoja olisi ensin yhteyttä MRG: 

Lida Hutchings - CFO, 14 New York Street, Suite 301, Portland, Maine 04101 

USA 

MRG myös velvoittaa viitata ratkaisemattomat tietosuoja kantelujen osalta 

EU:n ja Yhdysvaltojen yksityisyyden suoja periaatteita EU:n DPAs ja Sveitsin 

väliset FDPIC. Jos vika ei ratkea näiden kanavien, tietyissä olosuhteissa 

sitova välitysmenettely valinta voidaan ottaa käyttöön, ennen kuin 

yksityisyys suojus paneelista. 

 

Pääsy tietoihin 

MRG saat käyttöösi seuraavat tiedot sinulle rajattuihin tarkoituksiin katselu 

ja tietyissä tapauksissa saattaa ajan tasalle. Luettelo voi muuttua MRG 

sähköisiin järjestelmiin kehittyessä. 

• Profiilisi tili 

• Ostoskori Ostoskorisi 

 

Oikeus olla unohtanut 

MRG sitoutuu toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että mitään henkilökohtaisia tietoja pyyntöjä voi unohtaa voi poistaa kanssa 

nykyisille tekniikka on tehnyt kohtuullisen ajan kuluessa pyynnön 

esittämisestä. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka on julkistettava 
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julkaisemalla meidän foorumeilla, blogeissa tai ovat tehneet kolmansien 

osapuolten saataville itse, tämä on ulottumattomissa, mitä MRG voi 

pyyhkiä. MRG tulee tekemään kaikkensa, jotta poistaa tietosi, kun et itse 

peruuttaa suostumuksensa (opt out) saamasta näitä tietoja, ja pyytää oikeus 

saa unohtaa. Mutta MRG ei voi poistaa kaikki käyttäjän henkilötiedot, jos se 

on teknisesti mahdotonta rajoitusten takia nykyisten tekniikka tai 

oikeudellisista syistä (MRG on valtuudet paikallisen lain pitää 

henkilökohtaisia tietoja). 

 

Lastesi yksityisyyttä 

MRG ei tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja muulta henkilöltä, joka ei 

ole oikeushenkilö, aikuisten, 10.6.1999 paikallisen lainsäädännön mukaan 

ilman vaatimalla, että niissä pyritään ennen vanhempien suostumusta, jos 

suostumus on sovellettava laki edellyttää. MRG ei-vuotiaisiin lapsiin, 

yrityksen tuotteista, palveluista ja web-sivustoihin. Jos MRG käyttää tai 

paljastaa henkilökohtaisia tietoja henkilön, joka ei ole oikeushenkilö, 

aikuisten, MRG pyrkii vanhempien suostumuksen mukaisesti paikallisten 

lakien ja säädösten mukaisesti, jotta voidaan suojata henkilö, joka ei ole 

oikeushenkilö, aikuiseksi. 

 

Tämän tietosuojakäytännön muutokset 

Maailmanlaajuisena yhtiönä, järjestelmät kypsä ja muuttua tämä 

Tietosuojalauseke. Muutokset tähän Tietosuojalauseke viimeisimmän 

version päivämäärä julkaistaan osoitteessa www.mrg.com. Suosittelemme, 

että käyttäjät tarkistavat nämä tietosuojatiedot ajoittain, tehdyistä 

muutoksista tai päivityksistä. 

 

 

 

 

 

http://www.mrg.com/
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Ota yhteyttä 

MRG on sitoutunut vastaamaan kohtuullisiin pyyntöihin tarkistamaan kaikki 

henkilökohtaiset tiedot saattavat olla ja muuttaa, korjata tai poistaa 

mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Voit muuttaa tietoja, korjataan tai 

poistetaan, tai jos sinulla on kysyttävää, joita ei löydy vastausta tästä 

Tietosuojalauseke, voit ottaa meihin yhteyttä milloin hallinta 

tutkimusryhmän New Yorkissa 14 Street, Suite 301, Portland Maine 04101 

USA tai lähetä sähköpostia privacy@mrg.com. Tarvittaessa tietoja voi 

poistaa, me vastaamme kohtuullisessa ajassa. 

 

Asiakkaillemme, jotka vaativat tietojenkäsittelyä sopimuksia, 

Mallisopimuslausekkeet: 

Euroopan komission SCCs, joka tunnetaan myös nimellä 

kalatalousministerien vakiosopimuksiin tai lauseita, joita sopimusehdoista 

kehittää ja hyväksyy Euroopan komissiolle riittävän suojan rekisteröidyille 

noudattaen EU:n tietosuojadirektiivin 95/46/EY henkilötietojen siirtämiseen, 

ETA-Yhdysvaltain jos olet MRG asiakas tai yhteistyökumppani 

henkilötietojen siirtämiseen, MRG tuotteista ja palveluista saat nopeasti 

valmiiksi, allekirjoitettava ja palautettava kopion MRG Standard 

tietojenkäsittelyn lisäys  privacy@mrg.com. 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@mrg.com
http://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf
http://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf
mailto:privacy@mrg.com

