McAfeen tietosuojaseloste
Voimaantulopäivä: 4. huhtikuuta 2017
Tässä tietosuojaselosteessa on tietoja käyttämistämme, keräämistämme ja jakamistamme
tiedoista sekä sitoutumisestamme käyttää keräämiämme henkilötietoja luotettavasti.

McAfeen tietosuojaseloste
McAfee LLC ja sen tytäryhtiöt (”McAfee”, ”me”, ”meidän”) suhtautuvat tietosuojaan,
tietoturva-asioihin ja verkkoturvallisuuteen vakavasti, sillä ne ovat olennainen osa
päätehtäväämme: suojata tuotteidemme ja palvelujemme käyttäjiä (”sinä”, ”sinun”)
verkkotoimintaan liittyviltä varkauksilta, häiriöiltä ja tietojen luvattomalta käytöltä. Tässä
tietosuojaselosteessa (”seloste”) kuvataan, miten keräämme, käytämme ja jaamme
henkilökohtaisia tietojasi.
Tietosuojaseloste koskee henkilökohtaisia tietoja, joita keräämme yksityishenkilöiltä
verkkosivustojemme, tuotteidemme, palvelujemme ja verkkopohjaisten sovellustemme kautta
(yhdessä ”palvelut”). Tämän lisäksi joihinkin tuotteistamme ja palveluistamme, kuten
mobiilisovelluksiimme (”sovellukset”), sovelletaan erillistä tietosuojaselostetta. Jos tuotteeseen
tai palveluun sovelletaan erillistä tietosuojaselostetta (esimerkiksi mobiilisovellusten
tietosuojaseloste), julkaisemme sen verkkosivustossamme (”sivustomme”).
Kirjautuessasi tai käyttäessäsi palvelujamme osoitat, että olet lukenut tämän selosteen ja
ymmärtänyt sen sisällön. Palvelujen käyttöön ja tietosuojaan liittyviin riita-asioihin sovelletaan
tätä tietosuojaselostetta ja käyttöoikeussopimusta (mukaan lukien mahdolliset rajoitukset
vahingonkorvauksiin ja riita-asioiden ratkaisuihin).
McAfeen kasvaessa tai liiketoimintamme muuttuessa saatamme tehdä muutoksia tähän tai
yksittäisiä tuotteita koskeviin tietosuojaselosteisiimme. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia
milloin tahansa tarpeen vaatiessa. Julkaisemme kaikki olennaiset muutokset täällä etukäteen.
Jos muutokset koskevat sinua henkilökohtaisesti, yritämme ottaa sinuun yhteyttä suoraan
(esimerkiksi sähköpostitse, jos sähköpostiosoitteesi on tiedossamme). On tärkeää, että käyt
lukemassa tämän selosteen uudelleen ajoittain, jotta varmistat, että olet tutustunut
tietosuojaselosteen viimeisimpään versioon.

Miten kerämme tietoja?
Tarvitsemme monenlaisia tietoja liiketoimintamme hoitamiseen. Joissakin tapauksissa näiden
tietojen avulla on mahdollista tunnistaa tietty henkilö. Tällaisia tietoja kutsutaan
henkilökohtaisiksi tiedoiksi. Tässä tietosuojaselosteessa annamme useita esimerkkejä

keräämistämme henkilökohtaisista tiedoista ja siitä, miksi niiden kerääminen on tärkeää.
Esimerkiksi kun kuluttaja ostaa meiltä tuotteen, meidän on kerättävä ostajan nimi,
sähköpostiosoite ja maksutiedot maksutapahtuman suorittamiseksi. Seuraavassa on joitakin
syitä henkilökohtaisten tietojen keräämiselle:
•
•
•
•
•
•

Tuotteiden ja palvelujen (mukaan lukien sovellukset ja tämä sivusto) toimittaminen sekä
niiden parantaminen.
Tuotteiden ja palvelujen lataamisen ja ostamisen mahdollistaminen.
Asiakassuhteen personointi ja hallinta, esimerkiksi tiedottaminen sinua mahdollisesti
kiinnostavista tuotteista ja palveluista sekä asiakastuen antaminen.
Kyselyjen ja tapahtumien tutkiminen ja niihin vastaaminen.
Yhteistyö lainvalvojien ja muiden viranomaisten kanssa.
Liiketoimintaamme kuuluvat tutkimukset esimerkiksi liittyen tietoturvauhkiin ja
haavoittuvuuksiin.

Millaisia henkilökohtaisia tietoja keräämme?
Seuraavassa on esimerkkejä henkilökohtaisista tiedoista, joita saatamme kerätä. Kerättävät
tiedot vaihtelevat käytetyn palvelun mukaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteystiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero).
Maksutiedot (mukaan lukien maksukorttien numerot, laskutusosoite ja pankkitilin
tiedot).
McAfeen ostohistoria ja tuotteiden/palvelujen käyttöä koskevat tiedot.
Tilin kirjautumisen valtuustiedot.
Sijaintitiedot.
Kiinnostuksen kohteet.
Demografiset tiedot.
Valokuvat, kuvat ja videot ja niihin liittyvät hajautusarvot.
Biometriset tiedot, kuten sormenjäljet tai äänitallenteet.

Edellä kuvattujen tietojen lisäksi saatamme kerätä myös muita palvelujen käyttöön liittyviä
tietoja (”käyttötiedot”). Käyttötiedot, kuten sivuston käyttötiedot ja koostetut käyttötilastot,
eivät yleensä paljasta käyttäjän henkilöllisyyttä. Toisaalta tällaiset käyttötiedot yksinään tai
yhdistettynä henkilökohtaisiin tietoihisi saattavat mahdollistaa henkilöllisyytesi selvittämisen.
Tällaisissa tapauksissa käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilökohtaisina tietoina. Käyttötiedot
kerätään usein automaattisesti käyttämällä järjestelmiä tai tekniikoita, kuten evästeitä
(lisätietoja on jäljempänä kohdassa Automaattisesti kerätyt tiedot).
Seuraavassa on esimerkkejä käyttötiedoista, joita McAfee saattaa kerätä selaimestasi tai
tuotteidemme ja palvelujemme käytön yhteydessä:

•

Tietokoneiden, laitteiden, sovellusten ja verkkojen tiedot (mukaan lukien IP-osoite,
selaimen ominaisuudet, laitteen tunnus, käyttöjärjestelmä ja kieliasetukset).

•

Toiminta verkkosivustoillamme sekä tuotteidemme ja palvelujemme käyttötottumukset
(mukaan lukien käytetyt verkkosivustoihimme viittaavat verkko-osoitteet, sivustojemme
käytön päivämäärät ja kellonajat sekä napsautustiedot).

•

Internetin, sovellusten ja verkon käyttö tiedot (mukaan lukien selaamiesi sivustojen
osoitteet ja verkkotunnukset, tiedot sovelluksista, jotka yrittävät käyttää verkkoasi
sekä verkkoliikenteen tiedot).

•

Tiedot tiedostoista ja viesteistä, kuten mahdolliset haittaohjelmat tai roskapostit. (Nämä
voivat olla tietokoneen tiedostoja, sähköpostiviestejä ja liitteitä, sähköpostiosoitteita,
metatietoja ja tietoliikennetietoja tai niiden osia tai hajautuksia. Hajautustiedosto on
tiedosto, joka on matemaattisen algoritmin avulla muutettu numerojonoksi).

Miten keräämme tietoja?
Keräämme tietoja suoraan sinulta sekä automaattisesti palvelujemme ja joissakin tapauksissa
kolmansien osapuolten kautta.
Tiedot, jotka annat meille: Tiedot, jotka keräämme sinulta suoraan, ovat tyypillisesti
osoitetietoja, maksu- ja laskutustietoja sekä asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten
aloittamasi asiakaspalvelupyynnöt, tuotteitamme koskevat arvostelusi ja vastauksesi kyselyihin.
Useimmissa tilanteissa voit itse päättää, mitä tietoja haluat jakaa meille, mutta kieltäytyminen
luovuttamasta tarvittavia tietoja saattaa rajoittaa tiettyjen toimintojen käyttämistä. Esimerkiksi
ostotapahtuman suorittaminen edellyttää maksutietojen antamista.
Automaattisesti kerätyt tiedot: Kun käytät sivustoamme tai palvelujamme, vastaanotamme ja
tallennamme toimintaasi liittyviä tietoja, kuten käyttötietoja ja muita selaimesta tai
mobiililaitteesta automaattisesti kerättyjä tietoja. Nämä tiedot saattavat sisältää IP-osoitteesi,
selaimen tyypin ja version, kielivalinnan, maantieteellisen sijaintisi IP-osoitteen, GPSpaikannuksen, langattomien verkkojen tai laitteen Bluetooth-yhteyden perusteella,
käyttöjärjestelmän ja tietokoneen alustatyypin, ostohistorian, URL-napsautuspolun
sivustollemme ja sieltä pois, mukaan lukien päivämäärän ja kellonajan, katselemasi tai
hakemasi tuotteet sekä sivustossa vierailemasi alueet. Saatamme myös kerätä myös sivustossa
käyttämäsi ajan sekä palvelujen vierailu-, käyttö- ja ostokertojen määrän. Saatamme määrittää
sinulle yksilöiviä tunnisteita, joiden avulla voimme tunnistaa tulevat vierailusi sivustossa.
Useimmissa tapauksissa nämä tiedot luodaan käyttämällä erilaisia seurantatekniikoita.
Seurantatekniikoita ovat muun muassa evästeet, LSO-tiedostot, verkkojäljitteet, piilojäljitteet ja
läpinäkyvät GIF-kuvat. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja muista seurantatekniikoista
sekä mahdollisuuksistasi rajoittaa niiden käyttöä on täällä.

Voit myös tutustua evästeselosteeseen, jossa kuvataan, miten käytämme evästeitä ja muita
vastaavia tekniikoita.
Tiedot muista lähteistä: Jos vastaanotamme sinua koskevia tietoja muista lähteistä, saatamme
lisätä ne jo keräämiimme tietoihin. Jos esimerkiksi saamme luettelon tietyn julkaisun tilaajista ja
huomaamme, että olet sekä tuotteidemme käyttäjä että julkaisun tilaaja, saatamme yhdistää
kyseiset tiedot. Esimerkkejä muista lähteistä vastaanottamistamme tiedoista ovat päivitetyt
toimitus- tai maksutiedot, joita käytämme tiedossamme olevien tietojen korjaamiseen, osto- tai
luovutustiedot, asiakastuki- ja rekisteröintitiedot, sivujen katselu-, hakusana- ja hakutulostiedot
liikekumppaneiltamme sekä luotto- tai tunnistustiedot, joita käytämme huijausten estämiseen
ja tunnistamiseen.

Miten käytämme henkilökohtaisia tietoja?

Joka kerta kun käynnistät laitteesi, muodostat yhteyden verkkoon tai avaat tiedoston, altistut
hakkerien, haittaohjelmien, vakoiluohjelmien ja muunlaisen luvattoman käytön aiheuttamaan
vaaraan tietojasi ja laitteitasi koskien. Tietoturvatuotteet ja -palvelut, kuten McAfeen
tarjoamat, on tarkoitettu suojaamaan sinua tällaisilta vaaroilta.
Tietoturva ja uhkien tunnistus. Keräämällä ja käsittelemällä henkilökohtaisia ja muita tietoja
McAfee pystyy ennustamaan uhkia ja suojaamaan paremmin sinua, laitteitasi ja
tietojasi.McAfee voi käyttää tietojasi esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
•

•
•

•

Laitteistasi lähetettyjen tai siihen vastaanotettujen tietojen analysointi uhkien,
haavoittuvuuksien, epäilyttävän toiminnan ja hyökkäysten estämiseksi ja
tunnistamiseksi.
Laitteen tai tiedoston maineen arviointi sen selvittämiseksi, voidaanko käyttö sallia.
Tietojen jakaminen uhkatiedusteluverkostojen kanssa sekä tutkimus- ja
analysointitoiminta, mukaan lukien markkina- ja kuluttajatutkimukset sekä
trendianalysointi.
Tuotteiden ja palvelujen mukauttaminen vastaamaan uusiin uhkiin.

Yrityskäyttö. Voimme lisäksi käyttää henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi seuraaviin
liiketoiminnan tarpeisiin:
•
•
•
•
•

Käyttäjien McAfee-tuotteiden ja -palvelujen käyttöön liittyvän käyttäytymisen
analysointi asetusten mukauttamiseksi.
McAfee-tilien perustaminen ja hallinta.
Maksujen keräys ja käsittely sekä ostotapahtumien viimeistely.
Asiakastuen tarjoaminen, tilausten hallinta ja pyyntöihin, kysymyksiin ja
kommentteihin vastaaminen.
Erityistapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, arvonnoista ja
muista tarjouksista ja kampanjoista tiedottaminen ja niihin osallistumisen hallinnointi.

•
•
•
•
•

•
•

Blogiemme ja muiden viestintäkanaviemme kautta lähetettävien viestien
mahdollistaminen.
Verkkosivustojemme, tuotteidemme, palvelujemme ja mainontamme mukauttaminen,
seuranta ja parantaminen.
Uusien tuotteiden, palvelujen ja verkkosivustojen analysointi ja kehittäminen.
Kirjanpito, tarkastukset, laskutus, sovittelu ja maksujen perintä.
Vikojen ehkäisy sekä mahdollisten tai toteutuneiden vaatimusten, vastuiden, kielletyn
toiminnan ja rikosten tunnistaminen, tutkiminen, niihin vastaaminen ja niiltä
suojautuminen.
Sovellettavien lakisääteisten velvoitteiden, sopimusten ja käytäntöjen noudattaminen
toimeenpano.
Muut tämän selosteen mukaiset toimet.

Käsittely osana palvelujen toiminta. Tiettyjen tietojen käsittely on olennainen osa
palvelujemme toimintaa. Jos asennat tai käytät jotakin tuotettamme tai palveluamme,
ohjelmisto toimii tietokoneesi tai laitteesi taustalla ja suorittaa tiettyjä tietoturva- ja
tietosuojatoimintoja, kuten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Roskapostin torjunta.
Virustentorjunta.
Luvattoman tunkeutumisten tunnistus, ehkäiseminen ja niiltä suojautuminen.
Uhkien ehkäiseminen ja ennustaminen.
Verkon puolustus.
Tietojen salaus.
Mobiililaitteen lukitseminen.
Varmuuskopiointi- ja palautustoiminnot.

Tuotteiden päivittäminen ja raportointi. Tuotteemme ja palvelumme voivat käsitellä tiettyjä
tietoja päivitysten ja raporttien tarjoamiseksi. Nämä päivitystoiminnot saattavat tarkistaa
järjestelmästäsi, pitääkö palveluihin liittyvät tiedostot päivittää tai uudistaa. Tuotteet ja palvelut
voivat esimerkiksi välittää raporttitiedostoja McAfeelle. Nämä tiedostot sisältävät tietoja, kuten
tarkastettujen, epäilyttävien, saastuneiden tai ei-toivottujen tiedostojen tai sähköpostien
määriä, tartuntojen määriä, tunnistettujen tartuntojen päivämääriä ja hajautusarvoja ja
virheellisesti negatiivisten / virheellisesti positiivisten määriä. Näiden raporttien avulla on
tarkoitus analysoida tiettyjen tartuntojen esiintymistiheys tai uhkien levinneisyys. Lisäksi
McAfee käyttää tietoja muokatakseen tuotetta varsinaiseen käyttöön perustuvien
käyttäjäasetuksien mukaisesti.
Maksuttomien tuotteiden ja palvelujen tukeminen
Tarjoamme osan tuotteistamme maksutta asiakkaillemme. Voidaksemme pitää nämä tuotteet
maksuttomina voimme käyttää joidenkin tuotteidemme kautta kerättyjä tietoja, kuten tietoja

vierailemistasi verkkosivustoista, kiinnostuksiin perustuvan mainonnan tarjoamiseen joko itse
tai kumppaniemme kautta. Tämä tarkoittaa, että jaamme luotetuille kolmansille osapuolille
selaintasi ja verkon selaustoimintaasi koskevia tietoja. Henkilöllisyytesi ei kuitenkaan ole
tunnistettavissa näiden tietojen perusteella. Näillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää
luovuttamiamme tietoja henkilöllisyytesi selvittämiseen, ja niiden on käytettävä
luovuttamiamme tietoja ainoastaan tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tuotteemme, jotka
voivat käyttää tietojasi tällä tavalla, sisältävät toimintoja, joiden avulla voit kieltäytyä tietojesi
luovuttamisesta.

Miten jaamme henkilökohtaisia tietoja?
Suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Emme myy henkilökohtaisia tietojasi emmekä jaa niitä
markkinointitarkoituksiin muilla kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla sellaisille
kolmansille osapuolille, joihin emme ole sidossuhteessa, ellemme ole saaneet sinulta siihen
nimenomaista lupaa tai ole lain mukaan velvoitettuja tekemään niin. Yleisesti saatamme
luovuttaa keräämiämme tietoja (esimerkiksi palveluntarjoajille, jotka suorittavat tiettyjä
toimintoja puolestamme), mukaan lukien henkilökohtaisia tietoja, mahdollistaaksemme
palvelujen toimittamisen tai viestiäksemme asiakkaidemme kanssa tai suorittaaksemme
muutoksia tai siirtoja liiketoiminnassamme lainsäädännön vaatiessa tai antamallasi luvalla.
Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi seuraavilla tavoilla:
•

•

•

•

McAfee-konsernin nykyisille ja tuleville yrityksille tässä tietosuojaselosteessa
mainittuihin tarkoituksiin, kuten (i) palvelujen ja sisällön tarjoamiseen (esimerkiksi
rekisteröinti, myynti ja asiakastuki), (ii) lainvastaisen toiminnan ja käytäntöjemme
rikkomusten tunnistamiseen ja estämiseen sekä (iii) tuotteisiin, palveluihin ja viestintään
liittyvien päätöstemme ohjaamiseen.
Muille käyttäjille, kun olet antanut luvan tietojen jakamiseen osana tietyn palvelun
olennaista toimintaa tai kun olet julkaissut käyttäjäsisältöä (esimerkiksi kommentteja ja
arvioita tai sosiaalisen median julkaisuja, kuvia tai sijainteja luomillesi ryhmille).
Valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat meille palveluja (esimerkiksi
pilvipalveluja, tietojen tallennusta, myyntiä, markkinointia, tutkimuksia, maksujen
käsittelyä, asiakastukea ja laskujen perintää). Sopimuksemme palveluntarjoajien kanssa
sisältävät ehtoja, joissa palveluntarjoaja sitoutuu rajoittamaan henkilökohtaisten
tietojesi käyttöä ja noudattamaan tietosuoja- ja tietoturvastandardeja, jotka ovat
vähintään yhtä tiukat kuin tämän tietosuojaselosteen ehdot. Huomaa, että jos annat
henkilökohtaisia tietoja suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi McAfeen
verkkosivustossa olevan linkin kautta, tietojen käsittelyssä käytetään yleensä kolmannen
osapuolen standardeja (jotka eivät välttämättä vastaa McAfeen standardeja).
Jos uskomme tietojen luovuttamisen olevan tarpeen fyysisen, taloudellisen tai
muunlaisen vahingon, loukkaantumisen tai menetyksen estämiseksi, mukaan lukien
suojautuminen petokselta tai luottoriskiltä.

•

•

•

•

Oikeus- ja hallintoviranomaisille kyseisten viranomaisten pyynnöstä tai sovellettavan
lainsäädännön vaatimalla tavalla, tai oikeudellisiin toimiin liittyen, esimerkiksi
vastauksena haasteeseen tai epäillyn laittoman toiminnan tutkintaan (kuten
tunnistamaan sellaiset tahot, jotka käyttävät palvelujamme laittomaan toimintaan).
Varaamme oikeuden raportoida lainvalvontaviranomaisille toimista, joiden katsomme
olevan laittomia.
Yrityskaupan, fuusion, omaisuuden tai osakkeiden myynnin tai muun vastaavan
liiketoimintojen siirron yhteydessä tai suunnitteluvaiheessa, jossa henkilökohtaiset
tiedot siirretään tai luovutetaan osana siirrettävää liikeomaisuutta (edellyttäen, että
sopimuspuoli hyväksyy henkilökohtaisten tietojen käsittelemisen tämän
tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti).
Saatamme jakaa käyttötietoja ja anonyymeja tietoja kolmannen osapuolen
mainosverkostoille, sosiaalisen median kumppaneille ja muille vastaaville
palveluntarjoajille voidaksemme tarjota markkinointi- ja mainossisältöä koskien
tuotteitamme tai muita sinua mahdollisesti kiinnostavia tuotteita. Yksityiskohtainen
kuvaus suhteestamme kolmannen osapuolen mainostajiin on kuvattu jäljempänä
osiossa Kolmannen osapuolen mainonta.
Muille tahoille ainoastaan, jos olet antanut siihen luvan. Jos haluamme jakaa
henkilökohtaisia tietoja muilla kuin sallituilla tai edellä kuvatuilla tavoilla, tarjoamme
sinulle mahdollisuuden suostua tietojen jakamiseen. Voit myös kieltäytyä jakamasta
tietoja tällaisissa tilanteissa.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet Kaliforniassa – Shine the Light -laki
McAfee ei luovuta henkilökohtaisia tietojasi ilman lupaasi markkinointitarkoituksiin sellaisille
kolmansille osapuolille, joihin emme ole sidossuhteessa.

Kolmannen osapuolen mainonta

Mainonta on keino, jolla McAfee voi rahoittaa maksuttomien tuotteiden ja palvelujen tarjontaa
sekä tiedottaa asiakkaille heitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista.
Sopimuksemme kolmannen osapuolen mainostajien kanssa sallivat mainosten näyttämisen tai
toimittamisen sinulle, kun vierailet sivustossamme tai kun käytät muita tuotteitamme, kuten
sovelluksia. Näissä tapauksissa kolmannen osapuolen mainostajille saatetaan automaattisesti
lähettää käyttötietoja. Mainostajat saattavat käyttää mainonnan tehokkuuden mittaamiseen ja
sisällön personointiin tietokoneeseesi ladattavia evästeitä tai muita tekniikoita, kuten
JavaScriptia ja verkkojäljitteitä (joita kutsutaan myös 1x1 GIF-kuviksi tai läpinäkyviksi GIFkuviksi). Näiden tekniikoiden avulla mainosverkosto voi tunnistaa tietokoneesi tai laitteesi joka
kerta, kun mainos lähetetään sinulle. Tällä tavalla mainostajat voivat kerätä tietoja siitä, missä
tietokoneen tai selaimen käyttäjä näki mainoksen ja mitä mainoksia käyttäjä on napsauttanut.
Kolmannen osapuolen mainostajat voivat tarjota sinulle mainoksia myös muissa
verkkosivustoissa sen perusteella, millaista sisältöä olet katsellut tai käyttänyt sivustoissamme.
Emme anna kolmannen osapuolen mainostajille yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta,

puhelinnumeroa tai osoitetta, ilman suostumustasi muuten kuin tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti. Evästeselosteessa on lisätietoja siitä, miten McAfee käyttää evästeitä ja muita
seurantatekniikoita ja miten voit estää näiden tekniikoiden käytön ja mainosten
vastaanottamisen. Tämä tietosuojaseloste ei kata mainoskumppaniemme evästeiden tai
muiden seurantatekniikoiden käyttöä. Jos olet antanut sovelluksillemme luvan käyttää
sijaintitietojasi, mobiilimainontakumppanimme saattavat käyttää sijaintiasi mainosten
kohdentamiseksi sinulle. Voit poistaa kohdentamisen käytöstä laitteesi sijaintitoimintojen
avulla.
Do Not Track -signaaleja koskeva ilmoitus: Verkkosivustomme ei tällä hetkellä reagoi Do Not
Track -signaaleihin. Voit kuitenkin halutessasi poistaa tietyt seurantatekniikat käytöstä edellä
kuvatulla tavalla (esimerkiksi evästeet). Lisätietoja Do Not Track -signaaleista on täällä.

Millaisia tietoturvatoimia käytämme?
Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot käyttämällä hallinnollisia,
organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojausmenetelmiä. Tietoturvatoimintomme on suunniteltu
niin, että pidämme huolta asiaankuuluvasta tietoturvatasosta sekä tietojen eheydestä ja
saatavuudesta. Testaamme säännöllisesti verkkosivustomme, tietokeskuksemme,
järjestelmämme ja muut resurssimme tietoturvan haavoittuvuuksien varalta.
McAfee käsittelee aina maksukortin tietoja PCI-DSS-standardin (Payment Card Industry
Data Security Standard) mukaisesti. Kun maksat verkkosivustossamme luottokortilla, käytämme
SSL-salausta luottokorttinumerosi siirtämiseen.

Millaisia valintamahdollisuuksia minulla on henkilökohtaisia tietojani
koskien?
Tarjoamme valintamahdollisuuksia siihen, miten viestimme käyttäjien kanssa ja mitä
henkilökohtaisia tietoja keräämme heiltä. Monien McAfeen tuotteiden kohdalla käyttäjät voivat
itse valita, mitä henkilökohtaisia tietoja heiltä kerätään.
•

•

•

Jos et halua saada meiltä markkinointiviestintää, napsauta tilauksen peruutuslinkkiä,
noudata muita markkinointisähköposteissa olevia muita ohjeita, Oma tili -osiossa tai ota
yhteyttä meihin alla olevassa Yhteystiedot-osiossa kuvatulla tavalla.
Monet McAfee-tuotteet sisältävät asetuksia, joiden avulla käyttäjät tai
järjestelmänvalvojat voivat hallita tietojen keräämistä. Katso ohjeet kunkin
tuotteen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä asianmukaisen teknisen tuen kanavan
kautta.
Voit poistaa henkilökohtaiset tietosi McAfeen verkkosivustossa olevasta
asiakaskertomuksesta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos valitset, ettet enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä, McAfee voi silti ottaa sinuun
yhteyttä tietoturvapäivityksien, tuoteominaisuuksien, palvelupyyntöjen vastauksien

ja muiden tiedonsiirtoon liittyvien viestien osalta silloin, kun kyse ei ole markkinoinnista tai
hallinnosta.
Virheiden korjaaminen
Jos olet tilannut McAfee-tuotteita, pääset käsiksi profiilisi henkilökohtaisiin tietoihin ja voit
korjata niitä Oma tili -osiossa. Vaihtoehtoisesti voit myös pyytää meiltä oikeuden päästä käsiksi
henkilökohtaisiin tietoihisi tai pyytää meitä muuttamaan tietojasi sovellettavien lakien
mukaisesti ottamalla meihin yhteyttä alla mainitulla tavalla. Joistakin pyynnöistä saatetaan
veloittaa käsittelymaksu (lainsäädännön niin salliessa). Käsittelymaksusta tiedotetaan ennen
pyynnön suorittamista.

Tietojen säilytys
Se, kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia tietojasi, riippuu siitä, mihin tarkoitukseen
käytämme niitä. McAfee säilyttää henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin olet rekisteröitynyt
tilaaja tai tuotteidemme käyttäjä tai niin kauan kuin meillä on siihen jokin liiketoiminnallinen
tarkoitus. Näiden syiden jälkeen tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on lakisääteisesti
vaadittua tai McAfeen säilytyskäytännön mukaisesti kohtuullisesti katsottuna vaadittua sisäistä
tiedottamista ja sovittelua varten tai voidaksemme vastata antamaasi palautteeseen tai
tekemiisi pyyntöihin. Kerätyt tiedot voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa sijaitsevilla
palvelimilla tai missä tahansa McAfeen ja palveluntarjoajiemme toimitiloissa ympäri maailman.

Lasten tietosuoja
Jotkin McAfeen palvelut sisältävät tietoturvatoimintoja, joita voidaan käyttää lasten
verkkotoiminnan, fyysisen sijainnin tai rekisteröidyn laitteen käytön valvontaan. McAfee ei
tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja alle 13-vuotiaista lapsista ilman asianmukaista
vanhempien lupaa. Noudatamme lasten henkilötietojen keräämistä koskevaa Yhdysvaltain
Children’s Online Privacy Protection Act -lakia sekä vastaavia sovellettavissa olevia lakeja
muualla maailmassa. Tuotteet, joita myös lapset saattavat käyttää, sisältävät vanhemmille tai
huoltajille tarkoitettuja toimintoja, joiden avulla lapsen profiilitiedot voi poistaa milloin tahansa
vanhemman tai huoltajan niin päättäessä. Emme tietoisesti käytä lasten henkilökohtaisia tietoja
mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin sellaisten tuotteiden toimittamiseen, jotka on
tarkoitettu perheen käyttöön tai lapsiin liittyvien suojauspalvelujen tarjoamiseen. Jos sinulla on
syytä uskoa, että olemme vahingossa keränneet tietoja lapsestasi, tai jos sinulla kysyttävää
lapsiin liittyvistä käytännöistä, ota yhteyttä meihin Yhteystiedot-kohdassa kuvatulla tavalla.
Pyrimme vastaamaan sinulle viipymättä.

Tietojen siirtäminen
McAfeen pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa ja sillä on toimintoja, yksiköitä ja palveluntarjoajia

Yhdysvalloissa ja muissa maissa, mukaan lukien Intiassa. Me ja palveluntarjoajamme voimme
siirtää henkilökohtaisia tietojasi ja käyttää niitä sellaisilla lainkäyttöalueilla, jotka eivät takaa
asuinmaatasi vastaavaa tietosuojatasoa. Pyrimme varmistamaan riittävän tietosuojatason niillä
lainkäyttöalueilla, joissa henkilökohtaisia tietojasi käsitellään. Jos olet Euroopan talousalueella
tai Sveitsissä varmistamme riittävän suojan henkilökohtaisten tietojen siirtämiselle ETAn tai
Sveitsin ulkopuolelle soveltamalla konsernin sisäisiä sopimuksia, jotka noudattavat EU:n
tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukaisten mallisopimuslausekkeiden oikeudellisia vaatimuksia.

Linkit muihin sivustoihin

Sivustossamme voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin käytön helpottamiseksi ja tiedon
tarjoamiseksi. Näitä verkkosivustoja voivat hallita sellaiset yritykset, jotka eivät ole
sidossuhteessa McAfeehen. Linkitetyillä verkkosivustoilla voi olla omia tietosuojakäytäntöjä tai selosteita, jotka suosittelemme lukemaan, jos käyt kyseisillä verkkosivustoilla. Me emme ole
vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät ole sidossuhteessa McAfeehen,
emmekä kyseisten sivustojen käytöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai haluat päivittää tietojasi tai valintojasi,
ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacy@mcafee.com tai jollakin seuraavista
menetelmistä:
Yhdysvalloissa voit soittaa meille numeroon +1 972 963 7902 tai lähettää kirjeen seuraavaan
osoitteeseen:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
Euroopan talousalueella voit soittaa meille numeroon +44 (0) 1753 217 500 tai lähettää kirjeen
seuraavaan osoitteeseen:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Iso-Britannia
Japanissa voit ottaa yhteyttä puhelimitse McAfeen tietokeskukseen (+81 0570 010 220) tai
kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,

Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Puhelin (vaihde): 03-5428-1100

McAfeen evästeseloste
Sivustoissamme (alla määritetyn mukaisesti) käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita
varmistamaan, että voimme tarjota kävijöillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen
näyttämällä yksilöityjä tietoja, muistamalla mainostus- ja tuotevalintoja ja auttamalla käyttäjiä
saamaan asianmukaiset tiedot. Seuraavassa on lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista
sekä siitä miten käytämme niitä ja miten niitä hallitaan.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttäminen
Tässä selosteessa kuvataan, miten McAfee (mukaan lukien tietyt McAfeen sidosyhtiöt ja
palveluntarjoajat) (yhdessä ”me” tai ”meidän”) käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita (kuten
pikselitunnisteita, verkkojäljitteitä, läpinäkyviä GIF-kuvia, JavaScriptia ja paikallista
tallennusta). Tästä eteenpäin tässä selosteessa evästeistä ja vastaavista tekniikoista käytetään
yksinkertaisesti nimitystä ”seurantatekniikat”. Selosteessa kuvataan myös, mitä
valintamahdollisuuksia sinulla on seurantatekniikoiden suhteen. Tämä seloste koskee evästeiden
käyttöä McAfeen verkkosivustoissa, mobiilisivustoissa ja sovelluksissa (”sivustot”).
Joissakin tapauksissa saatamme käyttää seurantatekniikoita henkilökohtaisten tietojen
keräämiseen. Kerätyistä tiedoista voi myös tulla henkilöllisyyden paljastavia, jos ne yhdistetään
muihin tietoihin. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan evästeselosteen lisäksi tietosuojakäytäntöä.

Mitä ovat seurantatekniikat?
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sisältävät yleensä kirjaimia ja numeroita. Ne sijoitetaan
tietokoneellesi, tablettiisi, puhelimeesi tai vastaavaan laitteeseen, kun käyt verkkosivustossa
kyseisellä laitteella. Verkkosivustojen omistajat ja niiden palveluntarjoajat tai kumppanit
käyttävät evästeitä yleisesti sivustojen toiminnan mahdollistamiseen ja tehostamiseen sekä
analytiikkatietojen tarjoamiseen.
Seuraavat ovat eri tyyppisiä evästeitä, joita käytetään sivustoillamme:
•

•

Välttämättömät evästeet. Näitä evästeitä tarvitaan sivustojemme toimintaan
(esimerkiksi kirjautumiseen sivuston salatuille alueille tai ostoskorin käyttöön). Näiden
evästeiden avulla voit liikkua sivustoilla ja käyttää niiden toimintoja. Näiden evästeiden
poistaminen käytöstä kuormittaa sivustojen suorituskykyä ja saattaa estää joidenkin
toimintojen tai palvelujen käytön.
Analytiikka- ja mukautusevästeet. Näiden evästeiden avulla voimme analysoida
sivustoillamme tapahtuvaa toimintaa ja muilla sivustoilla julkaisemamme sisällön
käyttöä, jotta voimme parantaa ja optimoida sivustojemme toimintaa. Voimme
esimerkiksi käyttää tämän tyyppisiä evästeitä varmistamaan, että kävijät löytävät
etsimänsä tiedot verkkosivustostamme helposti. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
tunnistamalla ja laskemalla kävijöiden määrä ja seurata, miten he liikkuvat sivuston eri

•

•

•

•

osioissa. Analytiikkaevästeet auttavat meitä myös mittaamaan mainoskampanjoidemme
tehokkuutta, jotta voimme kehittää mainoskampanjoitamme ja optimoida sivustojemme
sisältöä mainoksistamme kiinnostuneille.
Toiminnalliset evästeet. Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan sivustoillemme palaava
käyttäjä. Niiden avulla voimme personoida sisältöä mieltymystesi mukaiseksi, tervehtiä
sinua nimelläsi ja muistaa asetukseksi (esimerkiksi kieli- tai aluevalintasi).
Mainosevästeet. Nämä evästeet kirjaavat verkkotoimintaasi, mukaan lukien käyntisi
sivustoillamme, vierailemasi sivut sekä linkit ja mainokset, joita olet napsauttanut. Niiden
avulla pystymme esittämään sivustoissa sinua varten räätälöityä sisältöä. Toinen tarkoitus
on toimittaa sinulle mainoksia tai muita viestejä aiheista, jotka mahdollisesti kiinnostavat
sinua. Kiinnostuksiin pohjautuvan mainonnan toimittamiseen osallistuvat myös
palveluntarjoajamme ja kumppanimme, kuten julkaisijat, tiedonhallinta-alustat ja
mainostajan ostojärjestelmät. Jos esimerkiksi katsot yhtä sivustomme sivua, voimme
toimittaa sinulle kyseisessä sivustossa tai jossakin muussa sivustossa mainoksen, jossa
viitataan katsomallasi sivulla olleisiin tuotteisiin tai vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin.
Me ja palveluntarjoajamme sekä kumppanimme voimme lisäksi liittää muita tietoja
näiden evästeiden keräämiin tietoihin, mukaan lukien kolmansilta osapuolilta saadut
tiedot. Voimme myös jakaa nämä tiedot kolmansien osapuolten kanssa mainosten
toimittamiseksi sinulle.
Flash-evästeet. Flash-eväste on pieni datatiedosto, joka sijoitetaan tietokoneeseen Adobe
Flash -tekniikan tai muun vastaavan tietokoneeseen ladatun tai asennetun tekniikan
avulla. Käytämme näitä tekniikoita sivustojen käyttökokemuksen mukauttamiseen ja
parantamiseen, prosessien tukemiseen sekä asetusten mukauttamiseen ja tallentamiseen.
Flash-evästeiden avulla verkkosivustojen kävijät voivat esimerkiksi valita videoiden
äänenvoimakkuusasetuksen, pelata pelejä ja vastata kyselyihin. Nämä evästeet auttavat
meitä mittaamaan, mitkä alueet kiinnostavat kävijöitä eniten. Muut sivustot tai
markkinointi- ja liikekumppanimme saattavat myös käyttää näitä tietoja. Flash-evästeet
poikkeavat selaimen evästeistä, eikä selaimen evästeiden hallintatyökaluilla välttämättä
voi poistaa Flash-evästeitä. Napsauta tätä, jos haluat lisätietoja Flash-evästeiden
tietosuoja- ja tallennusasetusten hallinnasta. Jos poistat Flash-evästeet tai muut vastaavat
tekniikat käytöstä, et välttämättä voi käyttää tiettyjä toimintoja ja palveluja, jotka
parantavat sivustojen käyttökokemusta.
Verkkojäljitteet. Verkkojäljite on hyvin pieni läpinäkyvä kuvatiedosto, jonka avulla
voidaan seurata käyttäjien siirtymistä verkkosivustossa tai sivustojen välillä. Niitä
kutsutaan myös piilojäljitteiksi ja läpinäkyviksi GIF-kuviksi. Verkkojäljitteitä voidaan
käyttää yhdessä evästeiden kanssa selvittämään verkkosivustojen käyttäjien
käyttötottumuksia.

Miten keräämme ja käytämme muita tietoja?
Me ja palveluntarjoajamme voimme käyttää seurantatekniikoita esimerkiksi seuraaviin
tarkoituksiin:
•

Tiedon hankkiminen käyttäjien käynneistä sivustoilla ja tämän tiedon jakaminen
kolmansille osapuolille.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tilausten käsittely.
Sivustojen käyntitapojen analysointi sivustojen parantamiseksi.
Käyttäjää kiinnostavien mainosten, viestinnän ja sisällön toimittaminen sivustoillamme ja
kolmansien osapuolten sivustoissa.
Kielivalinnan ja muiden asetusten muistaminen.
Käyttäjän avustaminen tiedon etsimisessä.
Turvallisen ja suojatun palvelun tarjoaminen verkkomaksutapahtumia varten.
Sivustojen käyttäjämäärien mittaaminen ja käyttötottumusten analysointi.
Sivustojen toiminnan ylläpitäminen.

Jos rekisteröidyt jollekin sivustoistamme tai muutoin annat meille henkilökohtaisia tietojasi,
voimme yhdistää nämä tiedot muihin sinusta keräämiimme tai antamiisi tietoihin, sivuston
käyttötottumuksiin koskeviin tietoihin tai tietoihin, joita saamme sinusta kolmansilta osapuolilta.
Käytämme näitä yhdistettyjä tietoja muun muassa markkinointitarkoituksiin
tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Kuinka pitkään seurantatekniikat pysyvät laitteessani?
Jotkin evästeet säilyvät laitteessasi selainistuntojen jälkeen. Ne eivät vanhene, kun suljet
selaimen. Näitä evästeitä kutsutaan pysyviksi evästeiksi. Se, kuinka kauan eväste pysyy
laitteessasi, riippuu evästeestä. Me ja muut tahot käytämme pysyviä evästeitä erilaisiin
tarkoituksiin, kuten tallentamaan valintasi, jotta ne ovat käytettävissä seuraavalla käynnilläsi, ja
pitämään kirjaa siitä, miten usein käyt sivustoissamme, kuinka usein palaat ja miten sivustojen
käyttösi voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi voimme mitata mainoskampanjoidemme tehokkuutta.
Toiset evästeet toimivat vain yksittäisen sivustossa käynnin ajan ja lakkaavat toimimasta, kun
kyseinen selainistunto päättyy. Nämä evästeet vanhenevat ja poistuvat automaattisesti, kun suljet
Internet-selaimesi. Tällaisia evästeitä kutsutaan istuntoevästeiksi.

Kuka asettaa seurantatekniikat laitteeseeni?
Evästeitä voi asettaa laitteeseesi McAfee sivuston ylläpitäjän ominaisuudessa. Tällaisia evästeitä
kutsutaan ensimmäisen osapuolen evästeiksi. Joitakin evästeitä voi asettaa laitteeseesi jokin muu
taho kuin McAfee. Tällaisia evästeitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi. Esimerkiksi
McAfeen kumppani voi asettaa kolmannen osapuolen evästeen verkkokeskustelupalvelun
käyttöön ottamiseksi.
Lisäksi McAfee ja kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä tunnistamaan, milloin käyt
sivustoissamme, sekä ymmärtämään, miten käytät sähköposteja, mainoksia tai muuta sisältöä.
Evästeiden avulla voidaan hankkia koostetietoja ja muita tietoja, joiden avulla ei tunnisteta
yksittäisiä käyttäjiä (kuten käyttämäsi käyttöjärjestelmä ja selainversio tai verkko-osoite,
sähköposti tai mainos, josta siirryt sivustoon). Näitä tietoja voidaan käyttää parantamaan
käyttökokemusta ja ymmärtämään kävijöiden käyttötottumuksia. Tällä tavalla voidaan laskea
niiden käyttäjien lukumäärä, jotka käyvät tietyssä palvelussa McAfee-sivuston ulkopuolisen
mainoksen tai ilmoituspalkin kautta tai jotka napsauttivat McAfeen lähettämissä

sähköpostiuutiskirjeissä olevia linkkejä tai kuvia. Tätä tekniikkaa voidaan myös käyttää
työkaluna koostettujen tilastojen laatimiseen McAfee-sivustojen käytöstä, laatimaan analyysejä
ja auttamaan meitä optimoimaan sivustojemme toimintaa sekä tarjoamaan käyttäjille mainoksia
heitä mahdollisesti kiinnostavista asioista. Lisätietoja tästä on seuraavassa osiossa.

Miten McAfee käyttää verkko- ja mobiilimainontaa?
Me, kolmannet osapuolet (mukaan lukien teknologiakumppanit) ja palvelutarjoajat
hyödynnämme kiinnostuksiin perustuvaa mainontaa tarjotaksemme mainoksia ja yksilöityä
sisältöä, jonka uskomme kiinnostavan sinua. Sikäli kuin kolmannen osapuolen toimittajat
käyttävät evästeitä tarjoamaan näitä palveluja McAfeen puolesta, McAfee ei valvo näiden
tekniikoiden tai niiden avulla saatavien tietojen käyttöä eikä ole vastuussa mistään tällaisten
kolmansien osapuolten toimista tai käytännöistä. Lisätietoja joistakin hyödyllisistä resursseista
on kuvattu tässä selosteessa (kohdassa Miten voin hallita seurantatekniikoita?).
Mainoksia voidaan toimittaa sinulle verkko- tai mobiilitoimintasi (McAfee-sivustoissa ja muissa
sivustoissa), hakutoimintasi, mainoksiimme tai sähköposteihimme antamiesi vastausten,
käymiesi sivujen, yleisen maantieteellisen sijaintisi tai muiden tietojen perusteella. Nämä
mainokset voivat näkyä verkkosivustoissamme tai kolmansien osapuolten sivustoissa.
Teknologiakumppanit, jotka auttavat meitä kiinnostuksiin perustuvan mainostuksen kanssa,
voivat kuulua itsesääteleviin järjestöihin, kuten Network Advertising Initiative (NAI) ja Digital
Advertising Alliance (DAA). Euroopan unionin alueella asuville henkilöille suunnattuja
sivustoja varten saatamme toimia yhteistyössä sellaisten teknologiakumppaneiden kanssa, jotka
ovat European Digital Advertising Alliance (eDAA) -järjestön jäseniä. Lisäksi saatat nähdä
kolmansien osapuolten mainoksia sivustoissamme tai muilla verkkosivustoilla perustuen
käynteihisi ja toimintaasi sivustoillamme ja muilla sivustoilla.

Miten voin hallita seurantatekniikoita?
Voit päättää, hyväksytkö evästeet vai et. Voit tehdä tämän esimerkiksi Internet-selaimesi
asetuksissa. Useimmissa selaimissa voit hallita evästeitä selainasetusten kautta. (Huomaa, että
jos estät kaikki evästeet selainasetuksissa, et enää voi käyttää tiettyjä sivustojen osia). Voit lukea
lisää evästeiden hallinnasta hakemalla tietoa Internetistä. Seuraavissa linkeissä on lisätietoja
evästeasetusten muuttamisesta suosituissa selaimissa:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Lisäksi voit käyttää selainlaajennusta, kuten Ghostery tai TRUSTe:n Tracking Protection List.
(Selainlaajennus on ohjelmisto-osa, joka lisää selaimeen ominaisuuksia esimerkiksi videon
toistoa tai virusskannausta varten.) Adobe Flash Player on multimediasisällön katselemiseen
tietokoneella tarkoitettu ohjelmisto. Adobe Flashia käyttävät verkkosivustot voivat tallentaa
Flash-evästeitä. Flash-evästeistä käytetään myös nimitystä LSO-tiedosto (Flash Local Shared

Object). McAfee voi käyttää Flash LSO -tiedostoja erityisen sisällön tarjoamiseen, kuten videon
tai animaation toistamiseen.
Lisätietoja kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta ja valintamahdollisuuksistasi on seuraavissa
sivustoissa: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Interactive Advertising
Bureau (IAB) Europe. Voit irtisanoutua sisällön ja mainonnan räätälöintiin käytettyjen
evästeiden käytöstä käymällä seuraavissa linkeissä. Huomaa, että irtisanoutuminen ei välttämättä
vähennä näkemiesi mainosten määrää. Mainokset saattavat kuitenkin liittyä vähemmän sinua
kiinnostaviin asioihin.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Miten McAfee reagoi Do Not Track -signaaliin?
Tällä hetkellä alalla ei ole yhteisesti sovittua tapaa reagoida Do Not Track -signaaliin. McAfeen
palvelut ja sivustot eivät tällä hetkellä reagoi käyttäjän Do Not Track -signaaliin.

Tietosuoja
Olemme sitoutuneet tietosuojan ylläpitämiseen. Lisätietoja suhtautumisestamme tietosuojaan
on tietosuojaselosteessamme ja toimintasäännöissämme.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä evästeiden käytöstä, voit ottaa yhteyttä meihin seuraavassa kuvatulla
tavalla. Liitä mukaan yhteystietosi ja yksityiskohtainen kuvaus evästeisiin liittyvästä
kysymyksestäsi.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Sähköposti: privacy@mcafee.com
Puhelin: +1 972 963 7902

Tämä seloste päivittää ja korvaa edelliset versiot. Saatamme ajoittain tehdä muutoksia tähän
selosteeseen. Tämän sivun alareunassa oleva VIIMEISIN PÄIVITYS -osio kertoo, koska
selostetta on muutettu viimeksi. Kaikki muutokset tähän selosteeseen tulevat voimaan, kun
päivitetty seloste julkaistaan sivustoissamme.
VIIMEISIN PÄIVITYS: 3. huhtikuuta 2017

Mobiilisovellusten
tietosuojalausunto
Voimaantulopäivä: 3. huhtikuuta 2017

McAfee LLC ja sen tytäryhtiöt (”McAfee”, ”me”, ”meidän”) suhtautuvat tietosuojaasi
vakavasti.
Tässä
mobiilisovellusten
tietosuojalausunnossa
(”sovellusten
tietosuojaseloste”) kuvataan tietosuojaa koskevat käytäntömme henkilökohtaisten
tietojesi keräämisestä, käytöstä ja jakamisesta mobiilisovellustemme (”sovellus”,
”sovellukset”) kautta.
1. Tietojen kerääminen
Antamasi tiedot:
Sovellusten käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröintiä. Rekisteröinti saattaa edellyttää
henkilökohtaisten tietojen antamista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite,
nimi, käyttäjänimi tai salasana. Joissakin tapauksissa voit kirjautua käyttämällä Googletai Facebook-tilisi valtuustietoja. Näitä tietoja käytetään ainoastaan kirjautumiseen ja tilin
hallintaan.
Sovellusten toiminta saattaa edellyttää oikeuttaa käyttää tiettyjä henkilökohtaisia tietoja.
Tällaisia ovat esimerkiksi yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite tai kirjautumisen valtuustiedot. Sovellukset saattavat myös käyttää
laitteillesi määritettyjä yksilöiviä numeerisia tunnisteita, kuten mobiililaitteen
mainontatunnusta (IDFA), Bluetooth-laitetunnusta ja mobiililaitteen laitetunnusta.
Seuraavassa on esimerkkejä muista sovellusten keräämistä tiedoista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiililaitteeseen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden tunnukset.
Laitteeseen tallennetut mediatiedostot, kuten valokuvat ja videot, joiden käyttöön
olet antanut meille luvan.
Laitteen tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, laitetunnus ja laitteen tyyppi.
Luettelo laitteeseen asennetuista sovelluksista ja tietoja kyseisistä sovelluksista.
Sijaintitiedot.
Tiedot McAfee-tuotetilauksista, esimerkiksi käytetyt tuotteet, rekisteröintitiedot ja
tuoteavaimet.
Tietoja verkkosivustoista, joita olet katsellut ja selannut.
Akun varaustaso ja laitteen virtatila.

Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä saattaa rajoittaa joidenkin edellä kuvattujen tietojen (kuten
sijaintisi) keräämistä, jolloin sinulta pyydetään lupaa näiden tietojen käyttämiseen. Voit
itse valita, annatko luvan tietojen käyttämiseen. Sovellusten sisältäminen toimintojen
käyttäminen saattaa kuitenkin edellyttää luvan antamista.
Joissakin tilanteissa sinulla on
käyttökokemuksen parantamiseksi.

mahdollisuus

antaa

sovelluksille

lisätietoja

Automaattisesti kerättävät laite- ja sovellustiedot
Edellä kuvattujen tietojen lisäksi sovellukset keräävät automaattisesti tiettyjä laitetta ja
sovellusten suorituskykyä koskevia tietoja. Näitä ovat muun muassa sovellusten
käytettävyyden ja suorituskyvyn arviointiin käytettävät virhelokit, sovellusten käyttömäärät
sekä muut koostetut tai tilastolliset tiedot. Sijaintitiedot saatetaan kerätä automaattisesti
(esimerkiksi GPS:n avulla) sovellusten tiettyjen toimintojen toimintaa varten. Nämä tiedot
lähetetään ja tallennetaan erillään sovellusten käsittelemistä henkilökohtaisista tiedoista
eivätkä ne sisällä mitään, minkä perusteella henkilöllisyytesi olisi suoraan tunnistettavissa.
2. Tietojen käyttäminen
Käytämme henkilökohtaisia tietojasi sovellusten ja niihin liittyvien palvelujen
toimittamiseen ja parantamiseen. Tämän lisäksi voimme käyttää tietoja viestimiseen
kanssasi. Esimerkkejä tästä ovat ilmoitusten tai sanomien lähettäminen,
sovelluskohtainen mainonta ja markkinointi (valitsemiesi markkinointiasetusten
mukaisesti), vastaaminen pyyntöihisi (esimerkiksi tekninen tuki ja asiakaspalvelu) sekä
tutkimus- ja analytiikkatarkoitukset. Tässä sovellusten tietosuojaselosteessa kuvattujen
käyttötapojen lisäksi voimme käyttää henkilökohtaisia tietoja muilla lain sallimilla tavoilla.
Jotkin sovellukset saattavat käyttää tietoja vierailemistasi verkkosivustoista ja laitteeseen
asennetuista sovelluksista kohdennettujen mainosten näyttämiseen. Tällaisissa
tapauksissa ilmoitamme sinulle asiasta ja annamme mahdollisuuden kieltäytyä tietojen
luovuttamisesta.
3. Tietojen jakaminen
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit
Emme myy, vuokraa tai jaa henkilöllisyytesi paljastavia tietoja, kuten nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoite, muilla kuin tässä sovellusten
tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla. Joissakin tapauksissa meidän on jaettava
sovellusten kautta keräämiämme tietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja

yhteiskumppaneillemme, jotta voimme tarjota tukea sovelluksiin ja niihin sisältyviin
toimintoihin ja palveluihin liittyen. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja tekninen tuki.
Voimme jakaa laitteesi mainostunnisteen sekä tietoja vierailemistasi sivustoista tai
laitteeseesi asennetuista sovelluksista kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotta
sinulle näytetyt mainokset olisivat mahdollisimman kiinnostavia. Henkilöllisyytesi ei ole
tunnistettavissa näiden tietojen perusteella.
Osa palveluntarjoajistamme saattaa käyttää tietojasi oman liiketoimintansa tarpeisiin
(kuten palvelujen parantamiseen) sellaisessa muodossa, josta henkilöllisyytesi ei ole
suoraan tunnistettavissa. Palveluntarjoajat voivat esimerkiksi seurata, montako
asiakastukipuhelua tietyn ongelman selvittäminen edellytti, jotta palveluntarjoaja voi
parantaa tukipyyntöjen ratkaisuaikoja. Sopimuksemme kolmansien osapuolten kanssa
eivät salli henkilökohtaisten tietojesi käyttämistä tavoilla, jotka ovat ristiriidassa tämän
sovellusten tietosuojaselosteen kanssa
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ehdot
Osalla kolmannen osapuolen palveluntarjoajistamme on omia lisäehtoja ja käytäntöjä
koskien tietojasi käyttämistä. Niistä tiedotamme sinulle seuraavassa:
Google Maps: Jos sovellus käyttää Google Maps API -rajapintaa, siihen
sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä. Tietyt Maps API -rajapinnat käyttävät evästeitä
ja tallentavat niitä ja muita tietoja käyttäjien laitteisiin.
Facebook Audience Network: Olemme Facebook Audience Networkin eli Facebookin
mainosverkoston jäseniä. Verkoston avulla yritykset voivat näyttää mainoksiaan
Facebookin käyttäjille muissa sovelluksissa ja verkkosivustoissa, jotka ovat verkoston
jäseniä. Facebook auttaa räätälöimään mainoksia käyttäjille sopiviksi ja hyödyllisiksi. Voit
tarkistaa, lisätä tai poistaa mainontaan liittyviä asetuksia Facebookin mainosasetuksissa.
Voit muun muassa valita, haluatko vastaanottaa räätälöityjä mainoksia esimerkiksi
sovelluksissamme. Suosittelemme tutustumaan Facebookin tietosuojakäytäntöön.
Sovelluksissamme näytetyissä mainoksissa saattaa olla kuvake, jonka avulla voit suoraan
lopettaa mainosten vastaanottamisen.
Henkilökohtaisten tietojen jakaminen muilla tavoilla
Henkilökohtaisia tietojasi saatetaan luovuttaa viranomaisille ja muille lain vaatimille
tahoille esimerkiksi yrityskauppaan, fuusioon tai yrityssaneeraukseen liittyen. Saatamme
myös käyttää tietojasi tilanteissa, joissa koemme sen välttämättömäksi suojellaksemme
oikeuksiamme, omaisuuttamme tai turvallisuuttamme, vastataksemme viranomaisen
pyyntöön tai noudattaaksemme laillista prosessia esimerkiksi käyttämällä tietojasi
todisteena oikeudessa. Yrityskaupan yhteydessä määräämme tahoja, joille

henkilökohtaisten tietojesi hallinta siirtyy, käyttämään tietojasi ainoastaan tässä
sovellusten tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
4. Valintamahdollisuudet
Voit pyytää saada tarkastella, muokata, päivittää tai poistaa hallussamme olevia
sovellusten käyttöön liittyviä henkilökohtaisia tietojasi ottamalla yhteyttä meihin
Yhteystiedot-osiossa kuvatulla tavalla. Voit lopettaa markkinointiviestien tilaamisen milloin
tahansa noudattamalla kunkin markkinointiviestin lopussa olevia tilauksen
lopettamisohjeita tai ottamalla yhteyttä meihin Yhteystiedot-osiossa kuvatulla tavalla.
Käsittelemme pyynnöt lain edellyttämässä ajassa. Huomaa, että vaikka kieltäydyt
vastaanottamasta markkinointiin liittyviä sähköpostiviestejä, saatamme silti lähettää
sinulle sovelluksia ja palveluita koskevia tärkeitä hallinnollisia ja tapahtumiin liittyviä
viestejä (”palveluilmoitukset”).
Voit mahdollisesti rajoittaa laitetta koskevien tietojen käyttämistä mainostarkoituksiin
muokkaamalla laitteen asetuksia (iOS-laitteissa Rajoita mainosseurantaa ja Androidlaitteissa Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä).
5. Tietoturva
Toteutamme kaikki kohtuulliset tekniset, hallinnolliset ja fyysiset toimet keräämiemme
henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi. Silti on ymmärrettävä, ettei mikään sovellus tai
Internet-lähetys voi olla taatusti 100 % turvallinen. Kun kerätyt henkilökohtaiset tiedot on
tallennettu laitteeseesi, tietoturvasta vastaa laitteesi suojattu tallennustila. Muista myös
pitää tilisi käyttäjänimi ja salasana salassa ja suojata laitteeseesi tallennetut
henkilökohtaiset tiedot.
6. Kansainväliset siirrot
Olemme Yhdysvalloista käsin toimiva kansainvälinen yhtiö. Tästä syystä saatamme siirtää
tai tallentaa tietojasi Yhdysvaltoihin tai konserniyhtiöillemme maailmanlaajuisesti
käsitellessämme tietojasi tässä sovellusten tietosuojaselosteessa kuvatuissa
käyttötarkoituksissa. Saatamme myös siirtää henkilökohtaisia tietojasi kolmannen
osapuolen palveluntarjoajille, jotka saattavat sijaita oman maasi ulkopuolella.
Euroopan talousalueen ja Sveitsissä keräämiämme henkilökohtaisten tietojen
suojaamiseen sovellamme konsernin sisäisiä sopimuksia, jotka noudattavat Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisten mallisopimuslausekkeiden
oikeudellisia vaatimuksia. Tämä direktiivi tunnetaan myös nimellä tietosuojadirektiivi
(”direktiivi”).
7. Tietojen säilytys

Säilytämme tilisi tiedot, kuten nimesi, tilin valtuustiedot ja sähköpostiosoitteesi tilin
olemassaolon ajan. Jos et kuitenkaan ole sovelluksen aktiivinen käyttäjä (määritetään
kirjautumiskertojen perusteella), tilisi ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan kohtuullisen
ajanjakson kuluttua. Jos tietosi poistetaan, sovelluksen käytön jatkaminen saattaa
edellyttää uuden tilin luontia. Joissakin tuotteissa tietoja saatetaan tallentaa paikallisesti
laitteeseesi tai meidän (tai palveluntarjoajamme) etäjärjestelmiin. Yleensä kun poistat
sovellukset laitteestasi, kaikki laitteeseen paikallisesti tallennetut tiedot poistetaan.
Palvelimilla sijaitsevat tiedot saatetaan kuitenkin säilyttää. Voit pyytää meitä poistamaan
henkilökohtaisia tietojasi sovelluspalvelimiltamme lähettämällä meille kirjallisen pyynnön
Yhteystiedot-osiossa kuvatulla tavalla. Pyyntösi täytyy sisältää nimesi, sovelluskohtainen
käyttäjätunnus, sähköpostiosoitteesi ja niiden sovellusten nimet, joita pyyntö koskee.
Säilytämme tällaiset pyynnöt arkistointitarkoitukseen.
8. Alaikäiset ja palvelujen käyttö
Noudatamme lasten henkilötietojen keräämistä koskevaa Yhdysvaltain Children’s Online
Privacy Protection Act -lakia sekä vastaavia sovellettavissa olevia lakeja muualla
maailmassa. Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja lapsilta ilman asianmukaista
vanhemman suostumusta. Jos sinulla on syytä uskoa, että olemme keränneet
henkilötietoja jostakin oman maasi suojaikärajaa nuoremmasta henkilöstä ilman hänen
vanhempiensa suostumusta, kerro meille asiasta käyttäen Yhteystiedot-osiossa kuvattuja
keinoja. Ryhdymme asianmukaisiin toimiin tutkiaksemme ja korjataksemme asian
viipymättä.
9. Ilmoitus Kaliforniassa asuville
Kalifornian siviililain pykälä 1798.83 edellyttää meitä ilmoittamaan sinulle, ettemme jaa
henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.
10. Sovellusten tietosuojaselosteen päivitykset
Voimme
tehdä
muutoksia
tähän
sovellusten
tietosuojaselosteeseen
tai
tietosuojaselosteeseen oikeudellisista, hallinnollisista tai liiketoiminnallisista syistä.
Julkaisemme sovellusten tietosuojaselosteen päivitykset ja niiden voimaantuloajan
sovelluksessa tai verkkosivulla http://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx
tapauskohtaisesti.
Jos teemme olennaisia muutoksia tapaan, jolla keräämme ja käytämme henkilökohtaisia
tietojasi, pyrimme kohtuullisin keinon tiedottamaan sinulle asiasta (esimerkiksi
sähköpostitse, jos sähköpostiosoitteesi on tiedossamme). Lain vaatiessa pyydämme
sinulta suostumuksen tällaisten olennaisten muutosten tekemiseen.

Jos sovellettava laki sallii, sovellusten käytön jatkaminen tällaisten muutosten
voimaantulon jälkeen on osoitus siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt päivitetyn
sovellusten tietosuojaselosteen.
11. Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tietosuojakäytännöistämme, voit ottaa meihin
yhteyttä lähettämällä kirjeen alla mainittuun postiosoitteeseen. Jotta voimme vastata
kyselyysi parhaiten, liitä mukaan yhteystietosi, palvelun tai verkkosivuston nimi ja
yksityiskohtainen kuvaus pyynnöstäsi tai tietosuojaan liittyvästä kysymyksestäsi.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
• Sähköposti: privacy@mcafee.com
• Puhelin: +1 972 963 7902
Jos olet Euroopan talousalueella, voit ottaa yhteyttä kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Iso-Britannia
Puhelin: +44 (0) 1753 217 500
Sähköposti: privacy@mcafee.com

