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InControl-tietosuojakäytäntö 

Päivitetty viimeksi: 28.11.2021  

  

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Jaguar Land Rover on yksi maailman johtavista premium-autojen valmistajista. Innovaatioiden ja muotoilun 

avulla annamme asiakkaillemme heidän rakastamiaan kokemuksia, jotka täyttävät ja ylittävät heidän tarpeensa 

ja odotuksensa. Meidät tunnetaan laadusta ja huippuosaamisesta. Asiakkaistamme huolehtiminen on tärkein 

tehtävämme.  

Kunnioitamme kaikkien niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden tietoja käsittelemme. Tässä 

Tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka käsittelemme asiakkaan henkilötietoja, jotka saamme asiakkaan 

käyttäessä My InControl -verkkosivustoa tai ajoneuvoja (joihin viitataan tässä Tietosuojakäytännössä termillä 

”ajoneuvot”), tuotteita ja palveluja, ja kerrotaan Asiakkaalle hänen tietosuojaoikeuksistaan.  

TIETOSUOJAA KOSKEVAT TIEDOT 

1.           REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT: KEITÄ ME OLEMME JA KUINKA MEIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ 

Keitä me olemme: Käytetyt termit "Jaguar Land Rover", "JLR" ja "me" eri taivutusmuotoineen tarkoittavat 

rekisterinpitäjää Jaguar Land Rover Limited, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Abbey 

Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England ja jonka rekisterinumero on 1672070.  

Jos haluat lisätietoja Jaguar Land Rover -konsernista, katso ohjeet alla olevasta Lisätietoja-ruudusta. 

Asiakaspalvelun yhteystiedot: Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä tai siihen sisältyvistä 

tuotteista ja palveluista, ota meihin yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: jlr-euro-importer-

customer-relations@jaguarlandrover.com.  

KERRO LISÄÄ... 

… JAGUAR LAND ROVER -konsernista... 

 Jaguar Land Rover on osa konsernia, jonka emoyhtiö on Jaguar Land Rover Automotive plc. Saat lisätietoja 

Jaguar Land Rover -konsernista verkkosivustostamme https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover kuuluu Tata-konserniin. Lisätietoja Tata-konsernista ja Tata-yhtiöistä on saatavilla 

osoitteessa: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust and 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

  

2.           TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN SOVELTAMISALA 

•      Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan, kun käytät 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o  ”InControl Remote -sovellusta” eli verkkokaupasta älypuhelimeesi tai kannettavaan 

laitteeseesi (”Laite”) lataamaasi mobiilisovellusta (”Sovellus”), joka mahdollistaa Remote 

Essentials -toimintojen ja tilauksesta riippuen Remote- tai Remote Premium -toimintojen 

käytön; 

o  ”Remote Park Assist -sovellusta”, joka on verkkokaupasta lataamasi älypuhelinsovellus, 

jonka avulla voit käyttää etäpysäköintiavustimen toimintoja.  

o  My InControl -sivustoa, jonka kautta voit käyttää InControl-palvelujen tiliäsi ja tiettyjä InControl-

palveluja; 

o  mitä tahansa seuraavista ”InControl”-palveluista (riippuen ajoneuvosi mallista ja tilauksesta): (i) 

palvelut, jotka toimitetaan InControl Remote -sovelluksen,, Remote Park Assist -sovelluksen ja 

My InControl -sivuston kautta, (ii) Hätäpuhelupalvelut, (iii) Optimoidut Jaguar-tiepalvelut, (iv) 

InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelut sekä (v) mitkä tahansa liitetyt tai 

saatavilla olevat InControl-sovellukset ja -palvelut (”InControl-palvelut”). 

o  Infotainment-järjestelmä, mukaan lukien InControl Touch Pro- ja Pivi Pro -toiminnot; (Tässä 

Tietosuojakäytännössä käsite Toiminnot koskee ajoneuvoja, joissa on InControl Touch Pro tai 

Pivi Pro, ja se kattaa infotainment-järjestelmän, liitetyt palvelut ja ohjelmistopäivitystoiminnot 

sekä Live-palvelut (mukaan lukien kaikki ohjelmistot, kuvat, tekstit, tiedot ja muun sisällön, jotka 

muodostavat nämä toiminnot tai liittyvät niihin); ja  

o  muut liitetyt ajoneuvon järjestelmät ja palvelut. 

Huomaa, että tämä käytäntö ei koske kolmansien osapuolten sivustoja, joille saatat päätyä käyttäessäsi 

InControl-palveluja tai muuten, eikä palveluja tai toimintoja, joiden vastaanottajaksi rekisteröidyt 

suoraan kolmannen osapuolen kautta – näissä tapauksissa pyydämme tutustumaan kulloisenkin 

kolmannen osapuolen Tietosuojakäytäntöön. 

Tässä Tietosuojakäytännössä määritetään perusteet, joiden mukaan käsittelemme tietoja, mukaan 

lukien meidän keräämiämme tai luovuttamiasi henkilötietojasi, kun käytät My InControl -verkkosivustoa 

tai ajoneuvojamme, tuotteittamme ja palvelujamme, jotka on kuvattu kohdassa 2. Lue tämä käytäntö 

huolellisesti, jotta ymmärrät käytäntömme, jotka koskevat tietojen keräämistä, henkilötietojasi ja niiden 

käsittelytapoja.  

Huomaa, että sinun vastuullasi on kertoa kaikille matkustajille ja henkilöille, joille annat luvan käyttää 

ajoneuvoasi, infotainment-järjestelmää ja/tai InControl-palveluja, tässä Tietosuojakäytännössä 

kuvatuista tietosuojamenettelyistä (mukaan lukien tavoista, joilla voimme kerätä ja käyttää ajoneuvosta 

saatavia ja/tai ajoneuvon käyttäjiin liittyviä tietoja).  

3.           KERÄÄMÄMME TIETORYHMÄT 

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja sinusta ja/tai ajoneuvostasi: 

•      Annetut tiedot: tiedot, jotka annat meille verkkolomakkeilla ottaessasi käyttöön InControl-palvelun 

tilin tai käyttäessäsi My InControl -verkkosivustoa ja InControl-palveluja tai käyttäessäsi ajoneuvon 
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infotainment-järjestelmää ja sen toimintoja, tiedot, joita saatat muuten antaa meille suoraan 

(esimerkiksi ottaessasi meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse tai käyttämällä My InControl -

verkkosivuston lomakkeita) tai joita valtuutettu jälleenmyyjä (jolta olet ostanut tai vuokrannut 

ajoneuvon) toimittaa määrittäessään InControl-palvelun tilisi, vastatessaan yhteydenottoosi tai 

käsitellessään yhteydenottoasi muuten. Nämä tiedot riippuvat sinun toimistasi, mutta niihin saattaa 

sisältyä nimi, osoite, puhelinnumero (mukaan lukien älypuhelimen numero), sähköpostiosoite, 

yhteydenottokieli, InControl-palvelutilin salasana ja PIN-koodit, ajoneuvosi infotainment-valinnat ja -

asetukset sekä valtuutetun jälleenmyyjäsi tiedot. 

•      Muut tiedot: 

o  jos otat meihin yhteyttä, voimme tallentaa yhteydenpidon viestit; ja 

o  tiedot My InControl -sivuston kautta tekemistäsi ostotapahtumista. 

•      Laitteen tiedot (mukaan lukien sijainti): Voimme kerätä tietoja Laitteesta tai mistä tahansa 

tietokoneesta, jota käytät käydessäsi verkkosivustossamme tai ladatessasi InControl Remote -

sovelluksen tai Remote Park Assist -sovelluksen Laitteeseesi, mukaan lukien käyttöjärjestelmän, 

merkin, mallin ja version, asennetun InControl Remote -sovelluksen ja/tai Remote Park Assist -

sovelluksen yksilöivän tunnisteen, Laitteen aluekohtaiset asetukset ja maatunnuksen. InControl 

Remote -sovellus voi lisäksi kerätä tietoja laitteesi sijainnista sekä tunnistautumiseen käytettävistä 

tunnuksista ja käyttäjätunnuksista, mutta nämä tiedot eivät siirry meille. InControl Remote -

sovelluksen latauksen yhteydessä antamasi suostumukset sisältävät suostumuksen GPS- tai 

sijaintitietojen, mukaan lukien karttatietojen, käyttöön sovelluspalveluja varten. Voit rajoittaa Laitteesi 

sijaintitietojen käyttöoikeutta tai keräämistä poistamalla Laitteesi sijaintitoiminnot käytöstä tai olemalla 

käyttämättä laitteen toimintoja, jotka edellyttävät sijaintitietoja. Huomaa, että tämä voi vaikuttaa 

saatavillasi oleviin sovelluksen palveluihin. Sovelluksissamme saattaa olla mahdollisuus käyttää 

Laitteen sormenjälki- tai retinatunnistustietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseen sovelluksessa; 

tällaisessa tapauksessa emme kerää sormenjälki- tai retinatietojasi, vaan ainoastaan saamme 

Laitteeltasi vahvistuksen tunnistautumisen onnistumisesta. Lisätietoja Laitteen tiedoista, 

automaattisesta tiedonkeruusta ja evästeistä on jäljempänä esitetyssä Evästekäytännössä. 

•      Ajoneuvojen tunnistetiedot: InControl-palveluihin rekisteröimiesi ajoneuvojen tai meidän sinuun 

muulla tavalla yhdistämiemme (esimerkiksi jälleenmyyjän kautta) ajoneuvojen tiedot, mukaan lukien 

ajoneuvon valmistenumero (VIN), merkki, malli, mallivuosi, ominaisuudet, rekisterinumero, osto- tai 

vuokrauspäivä sekä valtuutettu jälleenmyyjä, jolta ajoneuvon on ostettu tai vuokrattu.  

•      Sijaintitiedot: InControl-palvelujen toimittamiseksi meidän ja palveluntarjoajiemme on käytettävä 

ajoneuvosi lähettämiä sijaintitietoja, mukaan lukien tietoja ajoneuvon viimeisistä pysäköintipaikoista. 

Keräämme ja käsittelemme myös muita ajoneuvon sijaintitietoja milloin tahansa osana InControl-

palvelujen matkareitin seuranta -toimintoa (”Matkat”). Tämän toiminnon osana keräämämme ja 

käsittelemämme tiedot on eritelty jäljempänä kohdassa Matkatiedot. Ajoneuvon viimeisimmän 

pysäköintipaikan seuranta on aina käytössä eikä sitä voi poistaa käytöstä InControl-palvelujen ollessa 

käytössä. Nämä rajoitukset huomioon ottaen voit poistaa Matkat-toiminnon käytöstä milloin tahansa 

My InControl -sivuston ja InControl Remote -sovelluksen kautta. Jos Hätäpuhelu-, Optimoitu 

tiepalvelu-, tai InControl Secure Tracker tai Secure Tracker Pro -toiminto aktivoidaan, ajoneuvon 



INCONTROL             4 

 

reaaliaikaiset sijaintitiedot otetaan käyttöön automaattisesti asiaankuuluvan käynnistävän tapahtuman 

sattuessa (esimerkiksi jos ajoneuvoasi hinataan virran ollessa poissa) tai jos ajoneuvoa siirretään 

tavalla, joka aktivoi InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -toiminnon tai jos ajoneuvon 

turvatyynyt laukeavat, ja tiedot lähetetään asiaankuuluvalle palveluntarjoajalle ja/tai hätäpalvelulle 

(tilanteen mukaan), vaikka olisit ottanut Matkat pois käytöstä. Täydet tiedot toimintoja käynnistävistä 

tapahtumista on ajoneuvon käsikirjassa. Sijaintitiedot (erotuksena Matkatieto-toiminnosta) ovat 

tarpeen myös seuraavia InControl-palveluja ja -toimintoja varten: ajoneuvon paikantaminen kartalla ja 

kävelyreitin osoittaminen takaisin ajoneuvon luokse ja ajoneuvon paikantaminen täydellä 

parkkipaikalla käyttämällä ääni- ja valomerkkitoimintoa. Vaikka et olisi ottanut InControl-palvelujen 

tiliäsi käyttöön, ajoneuvo voi käynnistää puhelun hätäpalveluihin automaattisesti rajoitetun 

hätäpuhelutoiminnon kautta tai voit ehkä käynnistää puhelun hätäpalveluihin rajoitetun 

hätäpuhelutoiminnon kautta manuaalisesti. Kyseinen puhelu saattaa lähettää meille ja/tai 

hätäpalveluntarjoajillemme tietoja, kuten ajoneuvon sijainnin, kellonajan ja ajoneuvon 

tunnisteen siten kuin seuraavissa osoitteissa saatavilla olevassa ajoneuvon käsikirjassa on 

kuvattu: https://www.ownerinfo.jaguar.com ja https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Matkatiedot: Matkaasi koskevat tiedot, jotka Ajoneuvosi lähettää, mukaan lukien matkan pituus, 

reaaliaikainen sijainti, matkan kesto ja keskinopeus sekä matkan tehokkuutta koskevia tietoja. Kuten 

edellä on mainittu, voit poistaa Matkat-toiminnon käytöstä milloin tahansa My InControl -sivuston ja 

InControl Remote -sovelluksen kautta. Tällöin ajoneuvo ei voi lähettää mitään edellä mainittuja tietoja 

(lukuun ottamatta edellistä pysäköintisijaintia). Kuten edellä on mainittu, jos Hätäpuhelu-, Optimoitu 

tiepalvelu- tai InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -toiminto on käytössä, ajoneuvon 

paikannustietoja siirtyy kuitenkin asiaan kuuluvalle palveluntarjoajalle ja/tai hätäpalveluihin (tilanteen 

mukaan), vaikka Matkat-toiminto olisi poistettu käytöstä.  

•      Puhedatalokin tiedot: Äänitiedot ja lähetetyt tiedot, jotka jaetaan äänipalvelujen tarjoajiemme kanssa 

äänikomentoihin vastaamista varten, voivat sisältää seuraavia tietoja: äänitiedostot, niihin liittyvät 

tekstitykset ja lokitiedostot. 

•      Ajoneuvon käyttötiedot: näihin sisältyvät ajoneuvon tekniset tuotetiedot, mukaan lukien ajoneuvon 

osien tiedot (esim. sarjanumero ja ohjelmistoversio); ajoneuvon laatua ja huoltoa koskevat tiedot 

(esim. diagnostiset vikakoodit); tiedot ajoneuvolle sattuneista onnettomuuksista, esimerkiksi tiedot 

turvatyynyjen laukeamisesta tai antureiden aktivoitumisesta sekä tiedot ajoneuvon toiminnasta 

päivittäisessä käytössä, mukaan lukien rajoituksetta polttoaineen määrä, polttoaineen tyhjenemiseen 

jäljellä oleva matka, matkamittarin arvo, huoltoon jäljellä oleva matka, jäähdytysnesteen määrä, 

pesunesteen määrä, jarrunesteen tila, jarrupalojen kuluminen, renkaiden ilmanpaine, rengaspaineen 

anturin vika, moottorin toimintahäiriö, öljyn määrä, ovien ja ikkunoiden tila, turvavöiden käyttötiedot 

sekä tiedot kaikista antureista esimerkiksi auton sisätiloista tai ohjauspyörästä tai tiedot kameroista 

esimerkiksi ohjaamo auki -tila, tavaratilan luukku auki -tila, konepelti auki -tila, akun tiedot, mukaan 

lukien akun jännite, päästötiedot ja se, onko hälytys kytketty tai lauennut.  

•      Lokitiedot: ässä Tietosuojakäytännössä lokitiedoilla tarkoitetaan lokitiedostoja, joissa on luettelo 

järjestelmiimme tehdyistä toimista tai pyynnöistä käyttäessäsi infotainment-yksikköä, sen Toimintoja 

ja InControl-palveluja. Keräämme ja tallennamme ajoneuvosta Hätäpuhelu- ja Optimoitu tiepalvelu -

toimintoja käyttämällä soitettuihin puheluihin liittyviä tietoja automaattisesti (mukaan lukien 

päivämäärä ja puhelun päivämäärä, kesto ja sisältö sekä soitettujen puheluiden määrä) 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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(”Puhelulokitiedot”). Näiden tietojen käytöstä on tarkempia tietoja jäljempänä. Kun vierailet My 

InControl -sivustossa tai käytät infotainment-järjestelmää tai Toimintoja, yhdistät SIM-kortin tai liität 

laitteen, voimme kerätä ja tallentaa palvelinlokeihin automaattisesti tiettyjä tietoja, muun muassa IP-

osoitteita (Internet-protokollaosoitteita), Internet-palveluntarjoajan (ISP) nimen, käyttötietoja, selaimen 

tyypin ja kielen, tarkastellut sivut ja poistumissivun sekä päivämäärä- tai aikaleimoja (”Sivuston 

lokitiedot”). Voimme lisäksi kerätä ja tallentaa tietoja, jotka koskevat InControl Remote -sovelluksen 

palvelujen käyttöä, ajoneuvon InControl Remote -sovellukseen lähettämiä tilaviestejä (”Sovelluksen 

lokitiedot”) tai tapaasi käyttää ajoneuvon infotainment-järjestelmää, yhdistettyä SIM-korttia tai liitettyä 

laitetta (”Laitteen tiedot”).   

•      Suojaustodennus: Ajoneuvon tunnistetiedot ja todennustunnukset. 

•      Live-tiedot: toimintokohtaiset tiedot, kuten suosikit, muistiinpanot, media sekä tiedot, jotka 

omavalintaisesti lähetät käyttämiisi Toimintoihin; sisältösyötteen käyttöön liittyvät tiedot, käyttäjän 

asetukset, kuten ”muista minut” -toiminnon käyttöönotto, suojaustodennuksen tiedot, aikavyöhyke, 

kieli, maa ja muut paikalliset tiedot, ajoneuvon malli ja merkki ja asiaankuuluvat lokitiedot. 

•      Muista minut- ja Muista PIN -toiminnot: Ajoneuvossasi on Muista minut- tai Muista PIN -toiminto 

tiettyjä InControl-paketin toimintoja varten. Jos otat toiminnon käyttöön, pysyt sen avulla 

automaattisesti kirjautuneena ajoneuvoon toimintojen käytön helpottamiseksi. Huomaa, että kun tämä 

toiminto on käytössä, kuka tahansa ajoneuvoa käyttävä pystyy tarkastelemaan tallentamiasi 

asetuksia, Toimintoja ja henkilötietojasi ajoneuvossa ja käyttämään InControl-palveluja ajoneuvossa 

samaan tapaan kuin sinä itse. Jos et halua, että muut käyttäjät voivat tarkastella tietojasi, vastuullasi 

on varmistaa, että Muista minut- tai Muista PIN -toiminto on poissa käytöstä ja että olet kirjautunut 

ulos kyseisistä toiminnoista. 

•      Markkinointitiedot: Voimme saada yhteystietosi, markkinointiasetuksesi ja muut tietosi suoraan 

sinulta tai jälleenmyyjiltä tai muilta ulkopuolisilta kumppaneilta, jos vastaanottamisesta on ilmoitettu 

asianmukaisesti ja se tapahtuu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sinulla on oikeus 

pyytää, ettemme käytä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. Tutustu tietosuojaoikeuksiisi 

Kohdassa 9 (Tietosuojaoikeutesi), jos haluat lisää tietoa aiheesta. 

•      Julkiset tietolähteet: Voimme käyttää julkisia tietolähteitä esimerkiksi toimintojen tai palvelujen 

tukena (esim. aitous- ja väärennöstarkistusten tukena) ja/tai varmistaaksemme säilyttämiemme 

tietojen paikkansapitävyyden. Voimme esimerkiksi tehdä ajoittain tarkistuksia Traficomin tietokantaan 

varmistaaksemme, että ajoneuvon omistajan tiedot ovat ajan tasalla. 

•      Ulkopuolisten tahojen tiedot: Saatamme saada ulkopuolisilta tahoilta tietoja jäljempänä kohdassa 

5 kuvatulla tavalla. 

•      Infotainment-järjestelmän toiminnot ja ohjelmistopäivitykset: Saatamme käyttää säilyttämiämme 

tietoja (kuten VIN-tietoja) käyttäjän asetusten tallentamiseen, Ohjelmistopäivitysten toimittamiseen, 

tiedusteluihin vastaamiseen ja tarvittavien liiketoimintavaatimusten täyttämiseen toimittaessamme 

Ohjelmistopäivityksiä.   
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•      Remote Park Assist -sovelluksen tiedot: Remote Park Assist -sovellus käyttää Wi-Fi-yhteyttä 

Laitteen ja ajoneuvon välillä. Kun ohjaat ajoneuvoa, signaaleja käsitellään vain ajoneuvon 

laitteistossa, eikä niitä lähetetä emopalvelimillemme. Kysymme InControl-tilisi kirjautumistunnuksia ja 

PIN-koodia, kun kirjaudut Remote Park Assist -sovellukseen. Näin voimme tarkistaa, että sinulla on 

voimassa oleva InControl-tili. Kun ajoneuvo on yhdistetty Laitteeseesi, näet tietoja ajoneuvostasi 

Remote Park Assist -sovelluksessa.  

Pyydämme sinua huomaamaan, että voimme yhdistää Annetut tiedot muihin edellä kuvattuihin tietoihin 

ja että tehdessämme niin käsittelemme yhteystietoja henkilötietoina tämän Tietosuojakäytännön 

mukaisesti niin kauan kuin tiedot ovat yhdistettyinä. 

4.           AJONEUVOTIETOJEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTAVAT  

Käytämme ajoneuvotietoja ja henkilötietoja palvelujen vaatimusten ja tietopyyntöjen hallinnoimiseen ja 

toteuttamiseen, palvelun, ajoneuvon ja sovelluksen käytön analysoimiseen, sisäisiin tutkimus- ja 

kehitystarkoituksiin ja tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen mahdollisimman tehokkaiksi. Jos 

haluat lisätietoja tietojen käsittelystä ja käsittelyä koskevista oikeusperusteista, katso lisätietoja 

seuraavasta Kerro lisää -laatikosta. 

KERRO LISÄÄ... 

Henkilötietojasi käytetään pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavilla oikeudellisilla perusteilla:  

Toimet, jotka saattavat edellyttää henkilötietojen 

keräämistä tai käsittelyä: 

Keräämämme 

tietoryhmät: 

Soveltuva  

oikeusperusta: 

  

o   Alan vaatimukset / lainsäädännölliset vaatimukset, 

kuten seuraavat: 

▪  hätäpalvelut (eCall) lain niin velvoittaessa 

▪  toimintojen ja palvelujen kyberturvallisuuden ja 

turvallisuuden ylläpitäminen (myös langattomasti 

ladattavilla ohjelmistopäivityksillä) 

▪  ajoneuvosta peräisin olevan datan siirtäminen tai 

jakaminen asianmukaisille viranomaisille lain niin 

velvoittaessa.  

o   Kiireellinen turvallisuustiedote tai tuotteen 

takaisinveto 

o   Oikeudellisten velvollisuuksien ja 

viranomaisvaatimusten tai oikeudellisten vaateiden 

hallinta, mukaan lukien muun muassa seuraavat 

tarkoitukset: 

▪  lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen tai lakiin 

perustuvien oikeuksiemme puolustaminen  

▪  rikosten estäminen/havaitseminen (mukaan lukien, kun 

se on tarpeen talous- ja tulliasioiden viraston [HMRC] 

tai veroviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten, 

kuten poliisin, Traficomin tai muun julkisen 

  

▪  Lähetetyt tiedot 

▪  Ajoneuvon 

tunnistetiedot 

▪  Sijaintitiedot 

▪  Matkan tiedot 

▪  Ajoneuvon 

käyttötiedot 

▪  Lokitiedot  

▪  Julkisten lähteiden 

tiedot 

▪  Kolmannen 

osapuolen tiedot 

▪  Laitteen tiedot  

  
Oikeudelliset 

velvollisuudet 



INCONTROL             7 

 

viranomaisen tai rikostutkintaviranomaisten 

avustamiseksi tai kansallisen turvallisuuden 

suojaamiseksi). 

  

o   Ajoneuvon toimintojen ja palvelujen määrittäminen ja 

käyttäminen (mukaan lukien kolmannen osapuolen 

toimintojen tarjoajien kautta): 

Huomioi erityisesti seuraavat seikat: 
▪  Sijaintitietoja käsitellään tarpeen mukaan rekisteröimiesi 

tai pyytämiesi sijaintiperusteisten toimintojen ja 

palvelujen toimittamista varten.  

▪  Puhedatalokitietoja käsitellään ja jaetaan 

asiaankuuluvien palveluntarjoajien kanssa vain 

puheella aktivoitavien toimintojen ja palvelujen 

käyttöä varten.  

o   Toimintojen ja palveluiden ylläpitäminen (myös 

langattomasti ladattavilla ohjelmistopäivityksillä): 

▪  vikatilojen, viankorjausten ja diagnostiikka- ja 

prognostiikkakysymysten tunnistaminen 

▪  ongelmien, kysymysten ja valitusten ratkaiseminen 

(mukaan lukien takuuseen liittyvien ongelmien 

hallinta). 

o   Verkon turvallisuus ja tietoturva: 

▪  verkkomme ja alustamme tietoturvan ylläpitäminen, eli 

yleisemmin tietojesi suojaaminen menetyksiltä ja 

vahingoilta, varastamiselta tai luvattomalta pääsyltä.  

▪  Todentamistietoja käytetään palveluissamme oleviin 

tileihisi kirjautumiseen, suojaustarkoituksiin 

Toimintoja käyttäessäsi sekä luvattoman pääsyn 

estämiseen. Nämä tiedot siirtyvät automaattisesti 

suojaustodennus- ja isännöintipalvelujemme 

toimittajien välillä henkilöllisyyden todentamista 

varten sekä palvelujemme, mukaan lukien InControl-

palvelujen, luvattoman käytön estämistä varten. 

o  Palvelusopimukseen ja tilaukseen liittyvä viestintä 

o   Tietojen ylläpitäminen ja yleinen 

sopimusten/palvelujen hallinnoiminen 

  

▪  Lähetetyt tiedot 

▪    Ajoneuvon 

tunnistetiedot  

▪    Sijaintitiedot 

▪    Matkan tiedot  

▪    Puhedatalokin tiedot 

▪    Ajoneuvon 

käyttötiedot  

▪    Lokitiedot  

▪    Toiminnon tiedot 

▪    Julkisten lähteiden 

tiedot  

▪    Kolmannen 

osapuolen tiedot 

▪    Suojaus- ja 

todennustiedot 

▪    Muista minut- ja 

Muista pin -

toiminnot: 

  

  
Sopimus 

  

o   Asiakkaan tiedusteluihin vastaaminen ja ongelmien 

ratkaiseminen (ennen sopimusta tai sen jälkeen)   

▪  Sisäisiin toimintoihin ja hallinnollisiin tarkoituksiin (kuten 

vianmääritykseen, testaukseen, 

auditointivaatimustemme tukemiseen, mahdollisten 

väärinkäytösten tutkintaan ja mahdollisiin kyselyihin 

vastaamiseen) sekä kyselyiden tueksi. 

▪  Voimme tallentaa kanssasi käymiämme puheluita 
koulutusta ja laadun parantamista varten sekä avuksi 
kiistojen ratkaisemiseen. 

  

▪  Lähetetyt tiedot  

▪  Ajoneuvon 

tunnistetiedot 

▪  Markkinointitiedot 

▪  Sijaintitiedot ja 

matkatiedot 

(paitsi jos laki 

edellyttää 

suostumusta) 

  
Oikeutetut 
liiketoiminnalliset  
edut 
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o   Tuotteisiin/toimintoihin liittyvä asiakasviestintä (kun 

ne eivät kuulu markkinointiin tai 

myynninedistämiseen, esimerkiksi 

sopimuspalveluihin tai -toimintoihin liittyvien 

päivitysten tarjoaminen) 

o   Ajoneuvon kuntoilmoitus (VHN): 

▪  ajoneuvosi kuntoa koskevien varoitusten ilmoittamiseen. 

o   Markkinointi- ja myynninedistämisviestintä (silloin 

kun ne eivät edellytä suostumusta), kuten 

seuraavat: 

▪  posti-, puhelin-, markkinointi- tai 

myynninedistämisviestintä; 

▪  digitaalinen tai sosiaalinen media, jota ei kohdenneta 

yksilöllisesti; 

▪  nykyisten palvelujesi palvelusopimusten ja tilauksen 

uusimistarjoukset; 

▪  samankaltaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä 

markkinointi- ja myynninedistämisviestintä, 

paitsi jos olet kieltäytynyt vastaanottamasta tällaisia 
viestejä.  

o   Tutkimus ja kehitys, tietojen yhdistäminen ja tietojen 

analysointi: 

Seuraaviin tarkoituksiin: 

▪  tuotekehityksessä;  

▪  vikatilojen, tarpeellisten vikakorjausten ja diagnostiikka- 

ja prognostiikkakysymysten tunnistamisessa sekä 

▪  toiminnon käytön sekä siihen liittyvien trendien ja 

mieltymysten arvioinnissa.  

Tämä sisältää tietojen anonymisointikäsittelyn 

jatkotutkimuksia / analysointia / tilastollisia 

tarkoituksia varten (mukaan lukien rajoituksetta 

verkko- ja tietoturvatarkoitukset).  
o   Verkkosivuston, infotainment-järjestelmän ja yleisen 

asiakaskokemuksen kehittäminen: 

▪  käyttökokemuksen parantaminen ja yksinkertaistaminen 

Jaguar Land Rover -verkkosivustoilla, ajoneuvossa ja 

sovelluksessa (esimerkiksi palvelua käyttävän 

Laitteen näyttökoon tunnistamiseksi) ja sivuston 

omien alueiden käytön helpottaminen (mukaan lukien 

asiakasportaaliin kirjautumisen ja sen käytön sekä 

kertakirjautumisen todennuksen käsittely)  

▪  sivuston kenttien esitäyttäminen sivuston 

käyttökokemuksen parantamista ja 

yhdenmukaistamista varten.  

o   Muutosten vahvistaminen ajoneuvon omistajuuteen 

ja tukeen InControl-tilin sidonnan poistamiseksi  

▪  Ajoneuvon 

käyttötiedot 

▪  Laitteen tiedot 

▪  Kolmannen 

osapuolen tiedot 

▪  Lokitiedot 

▪  Puhelulokitiedot 

▪  Sovelluslokitiedot 

▪  Suojaus- ja 

todennustiedot 

▪  Julkisten lähteiden 

tiedot 
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o   Tietojen ylläpitäminen ja yleinen hallinnoiminen: 

▪  tietojen ylläpito sekä palvelujemme, sovellustemme, 

sivustojemme ja ajoneuvon toimintojen hallinta ja 

ylläpito 

▪  kyselyihisi vastaaminen ja kaikki muut sisäiset 

toiminnot ja hallinnolliset tarkoitukset (tähän sisältyy 

esimerkiksi vianmääritys, testaus, 

auditointivaatimusten tuki ja vastaaminen 

mahdollisiin tiedusteluihisi, jotka saattavat liittyä 

myös tietosuojaoikeuksiisi). 

  

Voimme tallentaa kanssasi käymiämme puheluita 

koulutusta ja laadun parantamista varten sekä avuksi 

kiistojen ratkaisemiseen. 

o   Yritysostot ja -luovutukset 

  

o   Tietojen yhdistäminen, analysointi ja profilointi: 

Kuten edellä on kerrottu, toteutamme tutkimus- ja 
analytiikkatoimia markkinointistrategioiden 
luomiseksi, asiakkaidemme ja vierailijoiden 
ymmärtämiseksi ja sivustomainontamme tukemiseksi 
sekä parantaaksemme sivustojemme tietoja, 
toimintoja ja tarjoamiamme palveluja. Jos käytämme 
näiden toimien tuloksia profilointiin ja räätälöityyn 
markkinointiin jäljempänä kuvatulla tavalla, 
pyydämme sinulta suostumuksen.  

o   Markkinointi- ja myynninedistämisviestintä: 

▪  Saatamme lähettää sinulle sinua mahdollisesti 

kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 

markkinointiviestejä, myös sähköisesti (esim. 

sähköposti, tekstiviesti, digitaalinen tai sosiaalinen 

media). 

▪  Voimme myös jakaa tietojasi itsenäisistä kolmansista 

osapuolista koostuvalle verkostollemme 

markkinointiviestien lähettämistä varten muun 

muassa sähköisissä viestintävälineissä. 

▪  Voimme käyttää evästeitä räätälöityä markkinointia 

varten (katso evästekäytäntömme) 

o   Sijaintitietojen käyttö tutkimusta ja kehitystä, 

tietojen yhdistämistä ja tietoja varten (jos laki 

edellyttää suostumusta muiden kuin yhdistettyjen 

tietojen tai tiettyjen geopaikannustietojen käyttöön) 

o   Langattomat ohjelmistopäivitykset: 

▪  langattomien päivitysten käyttöönotto ajoneuvossasi, 

jos päivitykset eivät liity tilaamaasi palveluun tai 

muutoin edellyttävät käyttäjän etukäteen antamaa 

lupaa niiden käyttöönottoon. 

Huomautus: Jos keräämme henkilötietojasi 

suostumuksesi perusteella edellä mainittuihin 

tarkoituksiin, voit peruuttaa suostumuksesi tietojesi 

  

▪  Lähetetyt tiedot 

▪  Ajoneuvon 

tunnistetiedot  

▪  Ajoneuvon 

käyttötiedot 

▪  Sijaintitiedot 

▪  Matkan tiedot  

▪  Ajoneuvon 

käyttötiedot 

▪  Kolmannen 

osapuolen tiedot 

▪  Markkinointitiedot 

  

  

Suostumus  
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käyttöön milloin tahansa. Katso lisätietoja kohdan 9 

kohdasta Suostumuksen peruuttaminen. Oikeutesi 

suostumuksesi peruuttamiseen ei vaikuta käsittelyn 

laillisuuteen ennen peruuttamista. 

 

  
5.           HENKILÖTIETOJA KANSSAMME KÄSITTELEVÄT TAHOT 

  

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraaville tahoille (ja saada niiltä sinua ja ajoneuvoasi koskevia tietoja):  

•      kolmannet osapuolet, jotka tarvitsevat henkilötietojasi, mukaan lukien toimittajat (lisätietoja 

jäljempänä), kolmansien osapuolten sovellusten, navigointitietojen ja muiden Toimintojen tarjoajat ja 

ajoneuvoon ja tilaukseen liittyvien palvelujen tarjoajat (mukaan lukien rajoituksetta 

ääniohjaustoiminnot ja -palvelut ja rahoitus-, vakuutus-, takuu- ja vuokrauspalvelut) ja InControl-

palvelujen tarjoajat, jotta voimme tarjota sinulle tuotteet ja palvelut, joihin olet oikeutettu, joihin olet 

rekisteröitynyt tai joita olet pyytänyt tai jotka soveltuvat ajoneuvollesi, esimerkiksi InControl-palvelut, 

Toiminnot, ajoneuvon saatavilla olevat palvelut ja Ohjelmistopäivitykset, ja seurata niiden käyttöä ja 

suorituskykyä. 

•      Jotta voit ottaa käyttöön kolmansien osapuolten palveluja ja Toimintoja, sinun on ehkä yhdistettävä 

InControl-tilisi asianmukaisen kolmannen osapuolen tiliin. Jos päätät yhdistää tilisi, voimme jakaa 

tiettyjä Annettuja tietoja, Ajoneuvon tunnistetietoja, Sijaintitietoja, Matkatietoja, Ajoneuvon 

käyttötietoja, Lokitietoja ja/tai Toimintojen tietoja, joita kolmannen osapuolen palveluntarjoaja tarvitsee 

voidakseen tarjota sen palvelun tai Toiminnon, jonka olet päättänyt ottaa käyttöön. Katso 

asiaankuuluvan kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöstä tietoja siitä, kuinka niiden palveluissa 

käsitellään henkilötietoja. 

•      InControl-palvelujen toimittaminen sinulle: telematiikkapalvelun tarjoaja, hätäpalvelut, tiepalvelun 

tarjoaja, varastetun ajoneuvon seurantapalvelun tarjoaja, paikallisviranomaiset, isännöintipalvelujen 

tarjoajat, matkapuhelinoperaattori(t) InControl-palveluja varten, anonymisoitujen tietojen 

analysointipalvelujen tarjoajat sekä markkinointipalvelujen toimittajat. 

•      Jotta voimme käsitellä InControl-palvelun ja muiden tilausten uusinnat, tarvitsemme myös tietoja 

InControl-palvelun tilauksestasi verkkokauppapalvelun tarjoajalta. Näihin sisältyy ajoneuvon 

tunnistetiedot ja henkilötietosi, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käytämme 

ulkopuolisten tahojen tukea hallinnollisissa tehtävissämme, jotta voimme käsitellä ja toteuttaa 

tilauspyyntöjä. Jaamme vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun toimittamiseksi.  

•       Jälleenmyyjämme, valtuutetut korjaamot ja soveltuvin osin maahantuontiverkostomme (yhdessä 

”Jälleenmyyntiverkosto”), jotta voimme täyttää esimerkiksi tuotteita ja palveluja koskevia pyyntöjä ja 

antaa sinulle tietoja niistä, ja arviointia ja koulutusta varten, jotta voimme parantaa palvelua, jota saat 

ottaessasi yhteyttä Jälleenmyyntiverkostoomme. 

•      Jaguar Land Rover -ryhmän yhtiöt tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen käyttötarkoitusten 

mukaisesti. 

•      Kolmannet osapuolet, mikäli myymme tai ostamme liitetoimintakokonaisuuksia tai varallisuutta. 
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•      Jos olemme velvoitettuja luovuttamaan tai jakamaan henkilötietojasi voidaksemme noudattaa 

mahdollisia lakisääteisiä tai hallinnollisia velvollisuuksia tai pyyntöjä tai siinä määrin kuin 

luovuttaminen on sallittu lain tai lakisääteisen poikkeuksen perusteella (mukaan lukien rajoituksetta 

tietojen luovuttaminen oikeusprosessia varten, oikeudellisen neuvonnan saamiseksi tai laillisten 

oikeuksien määrittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi, rikosten estämiseksi tai 

havaitsemiseksi, rikostentekijöiden pidättämiseksi tai syyttämiseksi tai kansallisen turvallisuuden 

suojaamiseksi); tai voidaksemme panna sopimuksen ehtoja täytäntöön, tutkiaksemme havaittuja tai 

epäiltyjä rikkomuksia tai suojataksemme Jaguar Land Roverin tai sen asiakkaiden oikeuksia, 

omaisuutta tai turvallisuutta. 

•      Jos ajoneuvosi omistaja, vuokraaja tai hallinnoija on yritys tai muu organisaatio, luovutamme 

Ajoneuvon tunnistetiedot tälle kolmannelle osapuolelle, jotta se voi hallita, uusia tai peruuttaa 

ajoneuvokantaansa kuuluvien ajoneuvojen InControl Package -tilauksia. 

Olemme ottaneet käyttöön palveluntarjoajillemme turvatoimet varmistaaksemme, että tietosi säilytetään 

suojattuina ja että niitä käytetään tässä Tietosuojakäytännössä määritettyjen tarkoitusten mukaisesti. KERRO 

LISÄÄ... 

… JLR:n itsenäisistä kolmansista osapuolista koostuvasta verkostosta ... 

Jotta voimme toimittaa palvelut, toimimme yhteistyössä lukuisien itsenäisten kolmansien osapuolten, kuten 

Jälleenmyyntiverkoston, luottoyhtiöiden ja vuokrausyhtiöiden kanssa.  Nämä tahot voivat saada henkilötietosi 

suoraan sinulta (jos esimerkiksi otat niihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sivustojen kautta) tai meiltä, 

jos luovutamme henkilötietojasi niille, kun se on tarpeen kyselyihisi vastaamiseksi tai muita palvelutarpeita 

varten. 

Kun käytät Jaguar Land Rover -sivustoja tai otat yhteyttä Jälleenmyyntiverkostoomme, luotonantajaan tai 

vuokrauspalvelujen tarjoajaan, kyseessä ovat (ellei toisin mainita) itsenäiset yritykset, jotka eivät ole Jaguar 

Land Rover -konsernin yhtiöitä. Kun otat niihin yhteyttä (esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse) ja toimitat 

niille tietoja käyttäessäsi niiden verkkosivustoja, yhteydenpitoja ja tietoja hallinnoivat kyseiset yhtiöt, ei JLR. 

Jos sinulla on kysyttävää kolmannen osapuolen (esimerkiksi jälleenmyyjän, maahantuojan, luotonantajan, 

vuokrapalvelujen tarjoajan tai korjaamon) henkilötietojen käsittelystä, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä 

suoraan kyseisiin kolmansiin osapuoliin. 

Tietoja itsenäisistä kolmansista osapuolista, joiden kanssa teemme yhteistyötä:   

Jaguar: 

• Jälleenmyyntiverkostomme tiedot ovat pääsääntöisesti saatavissa sivuston ”Etsi jälleenmyyjä” -

kohdasta. Verkoston jäseniä voi etsiä nimen, sijainnin tai postinumeron perusteella. Luettelo kaikista 

valtuutetuista jälleenmyyjistä on saatavilla tästä: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

Land Rover: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
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• Jälleenmyyntiverkostomme tiedot ovat pääsääntöisesti saatavissa sivuston ”Etsi jälleenmyyjä” -

kohdasta. Verkoston jäseniä voi etsiä nimen, sijainnin tai postinumeron perusteella. Luettelo kaikista 

valtuutetuista jälleenmyyjistä on saatavilla tästä: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

…tietoja Toimittajistamme... 

Käytämme liiketoimintamme tukena useita palveluntarjoajia. Näillä palveluntarjoajilla saattaa olla oikeus 

käyttää järjestelmiämme ja tietojamme, jotta ne voivat tarjota palveluja meille ja meidän puolestamme. Näitä 

palveluja ovat esimerkiksi maksupalvelut, tietotekniikkapalvelut, kuten sivustojen isännöinti ja pilvipalvelujen 

tarjoaminen, markkinoinnin, analytiikan ja digimainonnan tukipalvelut, liitetyn autotekniikan toimittajat, 

mukaan lukien ajoneuvon sisällön tuki, todennuspalvelut, asiakaspalvelu ja suhdetoimintapalvelut, palvelu- ja 

järjestelmäasiantuntijat, hallinto- ja tukipalvelut ja sivustoanalytiikan tuki.  

…tietoja JAGUAR LAND ROVER -konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamasta palvelutuesta... 

Tata-konsernin jäsenenä saamme käyttöömme laajan IT-infrastruktuurin ja koko konsernin 

asiantuntemuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että konserniimme kuuluvat yhtiöt käsittelevät meille luovuttamiasi 

henkilötietoja vain kun se on tarpeen palveluiden ja järjestelmien ylläpitoa ja tukea, tietojen koostamista, 

liiketoiminnan jatkuvuutta varten sekä tietoteknisiä ja hallinnollisia tarkoituksia varten. Esimerkiksi jos tietyn 

sivuston kyselyihin tai sivuston toimintojen ylläpitämiseen tarvitaan teknistä tukea.  

… tietoja Julkishallinnosta, lainvalvontaviranomaisista ja viranomaisista... 

Aika ajoin poliisi, muut lainvalvontaviranomaiset ja lainsäätäjät voivat pyytää henkilötietoja esimerkiksi 

rikosten estämiseksi tai havaitsemiseksi tai epäiltyjen pidättämiseksi tai syytteeseen asettamiseksi.  

  

6.           TIETOA KANSAINVÄLISISTÄ TIEDONSIIRROISTA.  

Sinusta keräämämme tietoja säilytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan talousalueella 

(”ETA”) ja/tai muissa maissa siinä määrin kuin on tarpeen, jotta me tai palveluntarjoajamme voimme 

toimittaa ajoneuvon sisäisiä palveluja ja InControl-palveluja. Tietoja saattavat käsitellä Yhdistyneen 

kuningaskunnan ja ETA:n ulkopuolella toimivat työntekijät, jotka ovat meidän tai jonkin 

palveluntarjoajamme palveluksessa, mukaan lukien henkilöt, jotka työskentelevät InControl-palvelujen 

toimittamiseksi. Jos tietoja jaetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle, 

käytämme turvatoimina tietosuojakeinoja, joita on sovellettava tällaisiin tiedonsiirtoihin. Näitä ovat 

kyseessä olevan kolmannen maan suojatason arvioiminen, Euroopan komission hyväksymien (tai 

tarvittaessa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymien) mallisopimuslausekkeiden käyttö tarpeen 

vaatiessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tahojen Privacy Shield -sertifioinnin arvioiminen soveltuvin osin.  

KERRO LISÄÄ... 

… JAGUAR LAND ROVERIN tekemästä suojatason arvioinnista kansainvälisissä tiedonsiirroissa … 

Jos JAGUAR LAND ROVER päättää jakaa henkilötietojasi EU:n ulkopuolella sijaitsevalle kolmannelle 

osapuolelle, seuraavat tekijät arvioidaan tietojen siirron riittävän tason tukemiseksi: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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• Sisäiset tarkastukset riittävää suojan tasoa koskevan sovellettavan Euroopan komission 

päätöksen olemassaolon selvittämiseksi Jotkin ryhmän yhtiöt ja käyttämämme toimittajat 

sijaitsevat maissa, joiden tietosuojalainsäädäntö vastaa Euroopan komission arvion mukaan 

olennaisesti eurooppalaista tasoa. Tämän Tietosuojakäytännön julkaisuajankohtana nämä maat 

ovat: Andorra, Argentiina, Färsaaret, Guernsey, Israel, Japani, Jersey, Kanada, Sveitsi, Uruguay ja 

Uusi-Seelanti ja Mansaari. (EU:n ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield -ohjelma kuvataan 

jäljempänä). Tämä luettelo ja tietoja Euroopan komission harkitsemista suojauksista on saatavissa 

seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Euroopan komission toimenpiteitä vastaavien toimenpiteiden käyttö henkilötietojen 

asianmukaisten siirtojen varmistamiseen. Jotkin ryhmämme yhtiöistä ja toimittajistamme 

sijaitsevat muissa maissa. Varmistaaksemme, että siirrot ovat tietosuojalainsäädännön vaatimusten 

mukaisia, käytämme Euroopan komission tai Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymiä 

tiedonsiirtomekanismeja, kuten vahvistettuja mallisopimuslausekkeita. Lisäksi arvioimme soveltuvin 

osin, noudattavatko toimittajamme todistetusti Yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä. (Yrityksiä sitovat 

säännöt on EU:n tietosuoja-asetuksessa vahvistettu Tietosuojamekanismi, jonka tarkoitus on 

varmistaa henkilötietojen siirron hyväksyttävyys). Saatamme tehdä yhteistyötä niiden toimittajien 

kanssa, jotka voivat osoittaa meille olevansa Privacy Shield -sertifioituja, jos sen arvioidaan olevan 

sopiva siirtotapa. 

o Euroopan komission vahvistamissa Mallisopimuslausekkeissa edellytettyihin suojakeinoihin 

on mahdollista perehtyä tutustumalla sopimuslausekepohjaan: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Katso täydellinen luettelo hyväksytyistä Yrityksiä sitovista säännöistä seuraavasta linkistä: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

o Täydellinen luettelo Privacy Shield -yrityksistä ja niiden Privacy Shield -sertifiointitiedoista on 

saatavissa täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

  

7.           HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT.  

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden 

toimittamista varten. Saatamme säilyttää niitä myös oikeudellisten velvollisuuksiemme noudattamista, 

palvelu- tai sopimusvelvoitteiden täyttämistä, kyselyihin vastaamista ja riitojen ratkaisemista sekä 

oikeutettujen etujemme toteuttamista ja oikeuksiemme täytäntöönpanoa varten.  

Määritämme säilytysajat muun muassa seuraavilla kriteereillä: voimassaolevat sopimusmääräykset, 

lakisääteiset vanhentumisajat, soveltuvat viranomaisvaatimukset ja toimialan standardit. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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8.           TIETOJEN SUOJAAMINEN 

Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa, että tietojasi käsitellään 

turvallisesti ja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Edellytämme kaikilta palveluntarjoajiltamme, että ne toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tietojesi 

suojaamiseksi. Kyseiset palveluntarjoajat pystyvät tarkastelemaan ja käyttämään tietojasi vain sovittujen 

palvelujen toimittamista varten. 

Jos olemme antaneet sinulle (tai jos olet itse valinnut) salasanan, jolla pääset InControl-palvelujen tilille, 

sinun vastuullasi on pitää tämä salasana turvassa. Pyydämme, ettet paljasta salasanaasi kenellekään 

muulle. Emme säilytä niiden kolmansien osapuolten palvelujen kirjautumistietoja, joihin olet päättänyt 

muodostaa yhteyden, vaan säilytämme ainoastaan niiden todennustunnukset suojatusti. 

Internetin ja tietoliikenneverkkojen luonteesta johtuen tietojen välittäminen näissä kanavissa ei ole täysin 

turvallista. Teemme parhaamme henkilötietojesi suojaamiseksi, mutta emme kuitenkaan voi taata 

Internetin välityksellä siirrettävien tietojesi suojausta. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu omalla vastuullasi. 

Tietosi pidetään suojatussa ympäristössä käyttämällä sekä fyysisiä että teknisiä varotoimia, kuten 

salausmenetelmiä tai todennusjärjestelmiä katoamisen, väärinkäytön, muuttamisen, paljastumisen, 

tuhoutumisen, varkauden tai luvattoman käytön estämiseksi. Jos ajoneuvosi on varustettu 

verkkoselaimella, kehotamme noudattamaan varovaisuutta sen käytössä ja käymään vain 

verkkosivustoissa, joihin luotat. 

9.           TIETOSUOJAOIKEUTESI.  

Sinulla on henkilötietojesi suhteen esimerkiksi seuraavia oikeuksia: oikeus peruuttaa antamasi 

suostumus, oikeus tulla informoiduksi ja saada pääsy henkilötietoihisi, oikeus oikaista tai täydentää 

epätarkkoja tietoja ja tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia tietojen poistamista, oikeus vastustaa tietojen 

käsittelyä tai oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle organisaatiolle. 

Voit päivittää hallussamme olevia henkilötietojasi milloin tahansa My InControl -sivuston kautta tai 

Remote-sovelluksessa.  

Pyrimme varmistamaan, että tarjoamme parasta asiakaspalvelua. Jos sinun tarvitsee ottaa meihin 

yhteyttä mistä tahansa tietosuojaoikeuksiisi liittyvästä syystä tai haluat tehdä niin, ota meihin yhteyttä 

käyttämällä jäljempänä annettua Asiakaspalvelun sähköpostiosoitteita ja kirjoita aihekenttään, että 

sähköpostiviesti koskee tietosuojaoikeuksiasi.  

•        jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

Jos et ole tyytyväinen ja haluat esittää tietosuojaan liittyvän valituksen, ota suoraan yhteyttä 

Tietosuojavastaavaamme seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Jos et 

ole tyytyväinen, sinulla on oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle.  

Jos haluat lisätietoja näistä tietosuojaoikeuksistasi, tutustu alla olevaan Kerro lisää -laatikkoon.   

  

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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KERRO LISÄÄ... 

…rekisteröidyn oikeuksistani... 

Jos olet antanut meille henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen, joka koskee myös sähköisiä 

markkinointiviestejä, sinulla on oikeus peruttaa suostumuksesi milloin tahansa. Se onnistuu peruutustavoilla, 

jotka kerrotaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostiviestissä.  

• Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, joita säilytämme, pyytää meitä korjaamaan mahdollisia virheitä 

tai pyytää meitä rajoittamaan käsittelyä, lopettamaan käsittelyn tai poistamaan henkilötiedot. Jos 

pyydät meitä poistamaan henkilötiedot tai lopettamaan niiden käsittelyn, meillä ei kuitenkaan ole aina 

velvollisuutta noudattaa pyyntöä. Tällaisissa tapauksissa kerromme sinulle perusteen.  

• Tietyissä tilanteissa voit pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi käyttökelpoisessa 

sähköisessä muodossa ja siirtämään ne kolmannelle osapuolelle (oikeus siirtää tiedot). Tämä oikeus 

koskee vain määrättyjä tilanteita. Jos se ei sovellu, kerromme sinulle perusteen.   

Yhteydenotto Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomaiseen  

Tietosuojavaltuutetun toimisto (ICO) on valvontaviranomainen, joka ohjaa henkilötietojen käsittelyä 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voit ottaa yhteyttä ICO:hon jollakin seuraavista tavoista: 

•        sen verkkosivustossa: www.ico.org.uk 

•        soittamalla numeroon 0303 123 1113 

• tai kirjoittamalla sille seuraavaan osoitteeseen: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

  

10.        TÄHÄN KÄYTÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

Tämän Tietosuojakäytännön päivitetyt versiot julkaistaan osoitteissa https://incontrol.jaguar.com/jaguar-

portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN ja https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/FIN . Ilmoitus ja päivitetty tietosuojakäytäntö julkaistaan My InControl -

verkkosivustossa. 

  
11.        KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN 

My InControl -sivustossa saattaa olla linkkejä sivustoihin, joiden ylläpitäjäorganisaatio ei ole 

määräysvallassamme. Tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta näihin muihin sivustoihin, joten 

suosittelemme lukemaan niiden tietosuojalausunnot. Ota huomioon, että tätä käytäntöä ei myöskään 

sovelleta kolmansien osapuolten palveluihin ja sivustoihin yleisesti, mukaan lukien niihin, joita saatat 

käyttää käyttäessäsi InControl-pakettia, tai jos kirjaudut suoraan kolmannen osapuolen sovellukseen tai 

palveluun. Tutustu näissä tilanteissa asiaankuuluvan kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöön. Emme 

vastaa muiden sivustojen ja sovellusten tietosuojakäytännöistä tai toimintatavoista (vaikka siirtyisit niihin 

meidän antamasta linkistä). Jaamme tällaisia sivustojen linkkejä vain tiedoksi ja käytännön syistä. 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
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Kiistämme erityisesti vastuumme niiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä ja käyttöehdoista, emmekä 

anna minkäänlaisia suosituksia, vakuutuksia tai lupauksia niiden tarkkuudesta, sisällöstä tai 

yksityiskohtaisuudesta.  

  

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

Eväste sisältää vain tekstimuodossa olevia tietoja, jotka sivusto siirtää selaimen evästetiedostoon tietokoneesi 

kovalevylle, jotta sivusto voi muistaa sinut. Evästeiden avulla sivusto voi järjestää sisältöä mielenkiinnon 

kohteidesi mukaisesti nopeammin. Useimmat merkittävät sivustot käyttävät evästeitä. Evästeet yksinään eivät 

mahdollista käyttäjien yksilöimistä. Eväste sisältää yleensä sen toimialueen nimen, josta eväste on tullut, 

evästeen ”elinajan” sekä arvon, yleensä satunnaisesti luodun yksilöllisen numeron. 

Käytämme kahdenlaisia evästeitä seuraavien taulukoiden mukaisesti.  

•      istuntoevästeitä, jotka ovat tilapäisiä evästeitä ja jotka pysyvät selaimen evästetiedostossa, kunnes 

poistut sivustolta, ja 

•      pysyviä evästeitä, jotka pysyvät selaimen evästetiedostossa paljon pitempään (kunkin evästeen 

elinajan mukaisesti). 

Istuntoevästeitä käytetään: 

•      jotta voit siirtää tietoja sivustomme sivulta toiselle ja jotta sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudestaan ja 

•      jotta voit rekisteröityessäsi hyödyntää tallennettuja tietoja. 

Pysyviä evästeitä käytetään: 

•      jotta voimme tunnistaa sinut yksittäiseksi kävijäksi (käyttämällä numeroa, sinua ei voida tunnistaa 

henkilökohtaisesti), kun palaat sivustollemme  

•      jotta voimme mukauttaa sisältöä tai mainoksia mielenkiinnon kohteidesi mukaan tai välttää samojen 

mainosten esittämisen sinulle toistuvasti ja 

•      nimettömien ja koottujen tilastojen keräämiseksi, jotta voimme selvittää, kuinka käyttäjät käyttävät 

sivustoamme ja jotta voimme kehittää sivustomme rakennetta. Emme voi tunnistaa sinua 

henkilökohtaisesti tällä tavoin. 

My InControl -verkkosivusto 

My InControl- ja InControl-sivustossa käytetään evästeitä, jotta voimme tunnistaa sinut My InControl -sivuston 

käyttäjien joukosta Tällä tavoin voimme tarjota sinulle miellyttävän kokemuksen, kun käytät InControl-palveluja, 

ja lisäksi voimme parantaa InControl-palveluja.  

Voit hyväksyä evästeet tai estää ne muokkaamalla selaimesi asetuksia. Jos kuitenkin poistat evästeet käytöstä, 

et välttämättä pysty käyttämään palvelun kaikkia vuorovaikutteisia toimintoja. 
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Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä My InControl -sivustossa käyttämistämme evästeistä ja niiden 

käyttötarkoituksesta. 

Evästeen nimi 
Evästeen 

tyyppi 
Evästeen tarkoitus 

Käyttöaika 

cookieInfoShownDealer Pysyvä  Tämä eväste tallentaa tietoja 

evästekäytäntöilmoituksen näyttämisestä 

sinulle.   

Kaksi 

kalenterikuukautta 

ensimmäisestä sivuston 

käyttökerrasta. 

JSESSIONID Istunto Sivuston käyttöistunnon aikana tämä 

eväste tallentaa väliaikaisesti syöttämiäsi 

tietoja, jotta jotkin sivuston toiminnot 

toimisivat, kun siirryt sivulta toiselle.  

30 minuuttia sivuston 

käytöstä laskettuna 

cookieInfoShown Pysyvä Tämä eväste tallentaa tietoja 

evästekäytäntöilmoituksen näyttämisestä 

sinulle.  

Yksi kalenterivuosi 

sivuston ensimmäisestä 

käyttökerrasta 

jlr-remember-me Pysyvä Tätä evästettä käytetään vain, jos olet 

valinnut, että portaali muistaa sinut 

kirjautumisen yhteydessä. Se tallentaa 

tunnisteen sinun tunnistamista varten. 

Niin kauan kuin käytät 

sivustoa sivuston 

ensimmäisestä 

käyttökerrasta alkaen 

jlr-remember-me-login-

name 

Pysyvä Tätä evästettä käytetään vain, jos olet 

valinnut, että portaali muistaa sinut 

kirjautumisen yhteydessä. Se tallentaa 

käyttäjänimesi tunnistamista varten. 

Niin kauan kuin käytät 

sivustoa sivuston 

ensimmäisestä 

käyttökerrasta alkaen 

jlr-selected-locale Pysyvä Tämä eväste tallentaa tiedon siitä, millä 

kielellä haluat tarkastella portaalia. 

Niin kauan kuin käytät 

sivustoa sivuston 

ensimmäisestä 

käyttökerrasta alkaen 

Google Analytics Pysyvä Me käytämme Google Analyticsiä 

nimettömien ja koottujen tilastojen 

keräämiseen, jotta voimme selvittää, 

kuinka käyttäjät käyttävät 

verkkosivustoamme ja jotta voimme 

kehittää verkkosivustomme rakennetta. 

Nämä tiedot eivät yksilöi sinua 

henkilökohtaisesti. Lisätietoja on 

osoitteissa 

www.google.com/policies/privacy/partners 

Kaksi kalenterivuotta 

sivuston ensimmäisestä 

käyttökerrasta 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
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ja 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

  

Voit poistaa ja estää kaikki My InControl -sivuston evästeet ottamalla selaimessa käyttöön asetuksen, joka 

mahdollistaa kaikkien tai joidenkin evästeiden estämisen. Jos käytät selainasetuksia evästeiden estämiseen, 

jotkin sivustomme elementit eivät välttämättä toimi oikein.  

Pivi-Infotainment-järjestelmä 

Pivi-Infotainment-järjestelmä käyttää analytiikkatyökaluja (mukaan lukien ensimmäisen osapuolen evästeitä), 

jotta voimme ymmärtää käyttötapojasi ja tunnistaa Pivi Pro -toimintojen ongelmia. Voit hyväksyä evästeet tai 

estää ne muokkaamalla Pivi-Infotainment-järjestelmän asetuksia, ja voit muuttaa valintaasi milloin tahansa 

ajoneuvon asetuksista. 

Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä käyttämistämme evästeistä ja niiden käyttötarkoituksesta. 

Evästeen nimi Evästeen 

tyyppi 

Tarkoitus Käyttöaika 

fs_uid Pysyvä Tämä eväste tallennetaan kiintolevylle, ja 

sitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen. 

Vanhenee vuoden kuluttua 

käyttöönotetun sovelluksen 

ensimmäisestä käyttökerrasta. 

fs_session Istunto Eväste tallentaa istuntotietoja 

analytiikkaa varten 

Vanhenee 30 päivän kuluttua 

käyttöönotetun sovelluksen 

ensimmäisestä käyttökerrasta. 

fs_csrftoken Pysyvä Tämä eväste tallentaa tunnisteen 

tunnistamista varten 

Vanhenee 30 päivän kuluttua 

käyttöönotetun sovelluksen 

ensimmäisestä käyttökerrasta. 

fs_trusted_device Pysyvä Tämä eväste sisältää laitetietoja Pivi-

järjestelmästä suojatun yhteyden 

muodostamista varten 

Vanhenee 60 päivän kuluttua 

käyttöönotetun sovelluksen 

ensimmäisestä käyttökerrasta. 

fs_last_activity Pysyvä Tämä eväste tallentaa nykyisen istunnon 

tietoja istunnon katkojen tueksi. 

Vanhenee, kun Toiminto 

suljetaan 

  

Sovellusanalytiikka 

Käytämme sovelluksissamme analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia. Käytämme niitä nimettömien ja 

koottujen tilastojen keräämiseen, jotta voimme selvittää, kuinka asiakkaamme käyttävät sovelluksiamme ja 

kuinka voimme kehittää niitä. Tähän sisältyy sovelluksen kaatumisten ja virheiden kirjaaminen 

laadunvarmistusta varten ja sovelluksen käyttö ajoneuvon ongelmatilanteissa, kuten kolareissa ja kun ajoneuvo 

ei käynnisty. 

Nämä tiedot eivät yksilöi sinua henkilökohtaisesti. Lisätietoja on osoitteessa 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

Voit halutessasi poistaa Google Analyticsin käytöstä sovelluksista tilisi asetuksista. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/policies/privacy/partners

