
 

Yksityisyyden suoja 
General Logistics Systems Finland Oy 

General Logistics Systems Finland Oy (GLS Finland) tuottaa korkealaatuisia 

pakettipalveluja, express-toimituksia ja logistiikkaan liittyviä lisäpalveluita. 

GLS Finland suhtautuu tietoturvaa vakavasti. Tämän vuoksi henkilökohtaisia tietoja 

kerätään. säilytetään ja käsitellään vain asiaa koskevan pakottavan lainsäädännön, 

mukaanlukien EU:n Yleinen tietoturva-asetus (GDPR), (EU) 2016/679, mukaisesti. 

Henkilökohtaiset tiedot 

Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan yksilöön liittyviä henkilötietoja tai henkilöön 

liitettävissä olevia yksilöityjä tai yksilöitävissä olevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat 

esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika. Tietoja, joita ei voida yhdistää 

tiettyyn henkilöön – kuten suosituimmat sivut sivustolla tai käyttäjämäärä tietyllä 

sivulla – ei pidetä henkilökohtaisina tietoina. 

Tietojen lähettäminen sähköpostitse 

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä salaamattoman sähköpostin kautta ei tietojen 

luottamuksellisuutta voida taata. On mahdollista, että ulkopuoliset henkilöt voivat 

luvattomasti lukea salaamatonta sähköpostiliikennettä. 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö GLS sivustolla. 

(1) 

Joka kerta kun käyttäjä käyttää GLS Finlandin sivustoa, jää tästä tietoja lokitiedostoon. 

Seuraavat tiedot tallennetaan väliaikaisesti: 

- Pyynnön päivämäärä ja aika 

- Pyytävän tietokoneen IP-osoite tai DNS-nimi. 

- Pyydetty sivu (URL) 

- HTTP vastauskoodi 

- Pyytäjän käyttöjärjestelmä sen versio 

- Käytetty selain ja sen versio 

(2) 

GLS Finlandin sivuston käytön mahdollistamiseksi voi GLS Finlandin palvelin käyttää 

evästeitä. Näitä evästeitä käytetään sivuston tekniseen toteutukseen. Vierailijat voivat 

halutessaan määrittää selaimensa asetuksista selaimen kieltäytymään evästeistä. Tällöin 



 

tietoja ei tallenneta vierailijan tietokoneelle. Jos kieltäydyt evästeistä eivät kaikki 

sivuston ominaisuudet tai palvelut ole välttämättä käytettävissäsi. 

(3) 

GLS Finlandin sivusto jakautuu avoimeen ja suljettuun osioon. Suljettu osiota käytetään 

osin GLS:n ja asiakkaan välisen sopimuksen toimeenpanemiseen ja pääsy osioon 

edellyttää kirjautumista käyttäjänimellä ja salasanalla. 

Avoimen alueen toimintoihin kuuluvat muun muassa yhteydenotto- ja tilauslomakkeet 

sekä Track&Trace seurantatoiminto. Lomakkeisiin syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja 

ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumistasi, ellei 

lainsäädäntö toisin vaadi tai ellei luovuttaminen ole tarpeen kuljetussopimuksen 

toimeenpanemiseksi. 

(4) 

Kohdassa (1) mainittuja tietoja analysoidaan nimettömänä tilastointitarkoituksiin. 

Tilastoituja tietoja käytetään GLS-sivuston käytön arviointiin ja tarkasteluun. Erityisesti 

tarkastellaan millä sivustoilla kävijät käyvät ja mitä kautta he sivuille tulevat. 

Tarkastelun tarkoituksena on antaa GLS Finlandille tietoa siitä, kuinka sivustoa voidaan 

edelleen parantaa. 

(5) 

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google, Inc.:in 

(”Google”) tarjoama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä, 

jotka ovat tietokoneella sijaitsevia tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustoa 

analysoimaan käyttäjien sivuston käyttöä. Google siirtää ja tallentaa evästeen tuottamat 

tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) Yhdysvalloissa 

sijaitseville palvelimille. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä, Google 

lyhentää/anonymisoi IP-osoitteen viimeisen kahdeksanbittisen tavun Euroopan unionin 

jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Vain 

poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitseviin 

palvelimiin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston 

palveluntarjoajan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja 

verkkosivuston toimista verkkosivuston operaattoreille ja tarjotakseen muita 

verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston 

palveluntarjoajalle. Lisäksi, Google voi siirtää tietoja kolmansille osapuolille kun tämä 

on lainsäädännön vuoksi pakollista tai mikäli kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen 

puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. Voit 

estää evästeiden käytön valitsemalla selaimessa sopivat asetukset. Jos teet näin, et ehkä 

kuitenkaan voi käyttää verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit lisäksi estää Googlen 

tietojen keräämisen ja käyttämisen (evästeet ja IP-osoite) lataamalla ja asentamalla 

selaimen liitännäisen, joka on saatavilla osoitteessa 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

GLS sivusto käyttää Google Analytics laajennusta „ga('set', 'anonymizeIp', true);“. 

Tämä takaa IP-osoitteesen anonyymin rekisteröinnin(”IP-masking”). 

 



 

Muutokset yksityisyydensuojakäytäntöön 

GLS Finland tarkistaa säännöllisesti yksityisyydensuojakäytäntöään ja varaa oikeuden 

muuttaa tätä käytäntöä milloin vain, ilman ennakkoilmoitusta. Suosittelemme, että 

tarkistat tämän sivun säännöllisesti muutosten varalta. 

Viimeisen päivitys: 24.05.2018. 

 


