Sales Navigator -tietosuojakäytäntö
The Casey Group (tästedes "TCG") on sitoutunut suojaamaan Sales Navigator -sovelluksen
(tästedes "Sales Navigator") käyttäjien yksityisyyttä. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa Sales
Navigatorin yhteydessä käyttämiesi tietojesi yksityisyyteen liittyvät käytäntömme. Huomaa, että
Sales Navigator käyttäminen saattaa vaatia Internet-yhteyden ja kolmansien osapuolten
sovelluksia ja palveluita, kuten Apple Maps (tästedes kollektiivisesti "Kolmansien osapuolten
palvelut"), eikä tämä tietosuojakäytäntö kata näiden kolmansien osapuolten palveluiden
suorittamaa tietojesi keruuta tai käyttöä. TCG suosittelee, että tutustut näiden kolmansien
osapuolten palveluita koskeviin tietosuojakäytäntöihin.
Tietojen keruu. TCG kerää sinuun liittyviä tietoja kahdella tapaa Sales Navigator käytön
yhteydessä. Ensinnäkin voit luovuttaa meille tietoja, kun lataat Sales Navigator tai rekisteröidyt
siihen tai johonkin sen ominaisuuteen (esim. Sales Navigator Calling, Sales Navigator for
Salesforce ja Sales Navigator Schedule Optimizer). Kyseisiin tietoihin saattaa sisältyä
henkilöllisyyden paljastavia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä
tietoja luottokoristasi tai muusta maksutavasta.
Toisekseen TCG saattaa kerätä joitakin sinuun ja sovelluksen käyttöösi liittyviä tietoja
käyttäessäsi Sales Navigator. TCG voi esimerkiksi kerätä teknistä dataa ja siihen liittyviä tietoja,
sisältäen rajoituksetta mobiililaitettasi, järjestelmääsi, sovellusohjelmistojasi ja lisälaitteitasi
koskevat tekniset tiedot. TCG voi myös kerätä tietoja Sales Navigator -sovelluksen
käyttötavoistasi. Jos sinulla on puhelinliittymä ja käytät Sales Navigator Calling -puhelupalvelua
soittamiseen, TCG kerää tietoja kyseisistä puheluista, mukaan lukien soitetut puhelinnumerot ja
puheluiden keston. TCG ei kuitenkaan kerää tietoja puheluidesi sisällöstä.
Tietojen käyttö. TCG käyttää keräämäänsä tietoa tarjotakseen sinulle Sales Navigator liittyviä
tuotteita ja palveluita, laskuttaakseen ja periäkseen maksullisista palveluista (kuten Sales
Navigator Calling), tarjotakseen asiaan liittyviä tilitietoja, tarjotakseen tuotepäivityksiä ja
tukipalveluita, tiedottaakseen sinua Sales Navigator ja sinulle tarjotuista palveluista sekä
estääkseen laittomia toimia, oletettuja huijauksia tai mahdollisia uhkia verkostoonsa. TCG voi
käyttää keräämiään tietoja muodossa, joka ei paljasta henkilöllisyyttäsi, parantaakseen Sales
Navigator ja siihen liittyviä tuotteita ja palveluita (esim. kehittääkseen ja testatakseen sovelluksen
uusia toimintoja tai ominaisuuksia).
Tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa. TCG ei myy tai vuokraa henkilötietojasi TCG:n
ulkopuolisille kolmansille osapuolille. TCG jakaa tietojasi yhtiöille, jotka tarjoavat sille palveluita,
esimerkiksi käsittelevät maksuja. Tällaisissa tapauksissa emme salli kyseisten yhtiöiden käyttää
tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palveluiden tarjoamiseen. Saatamme
myös jakaa tietojasi, kun voimme hyvässä uskossa olettaa, että laki, tuomioistuimen päätös,
haaste tai muu lainalainen prosessi vaatii niin, tai suojellaksemme TCG:n, työntekijöidemme tai
asiakkaidemme oikeuksia tai ominaisuutta. Jos TCG:n tai Sales Navigator omistajuus vaihtuu
yritysfuusion, yrityskaupan, myynnin tai muun kaupan takia, tietojasi saatetaan siirtää. Mikäli
tällainen siirto muuttaisi tietojesi käyttötapoja merkittävästi, sinulle ilmoitetaan käytettävissäsi
olevista vaihtoehdoista.
Tietoturva. TCG käyttää kohtuullisia fyysisiä, sähköisiä ja toimenpiteellisiä turvatoimia
henkilötietojesi suojelemiseksi, esimerkiksi lähettämällä luottokorttitiedot ja muut henkilötiedot
salattuna. Secure Socket Layer (SSL) suojaa näitä tietoja. TCG käsittelee luottokorttitietoja
voimassa olevien PCI-standardien mukaisesti. Palvelimet, joilla The Casey Group säilyttää
henkilöllisyyteen liittyviä tietoja, sijaitsevat PCI-yhteensopivassa yhteistoimintatiloissa, jotka
tarjoavat usean tason suojaustoimenpiteitä.

Käytäntöön tehtävät muutokset. TCG saattaa päivittää tätä käytäntöä silloin tällöin, joten sinun
kannattaa tarkastaa se säännöllisesti. Jos TCG muuttaa tätä käytäntöä merkittävästi, sinulle
ilmoitetaan asiasta.
Voimaantulopäivä. Tämä käytäntö astui voimaan 21. heinäkuuta 2014

