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1. Johdanto
Tärkeimmät asiat ensin – yksityisyytesi on meille tärkeä asia. Niinhän kaikki nämä
ilmoitukset sanovat, mutta me tarkoitamme sitä. Luotat meihin käyttämällä
palveluitamme. Arvostamme tätä luottamusta. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet
suojaamaan ja turvaamaan antamiasi henkilötietoja. Tässä asiakirjassa kerromme,
miten käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Siinä kerrotaan myös, mitä oikeuksia
voit käyttää henkilötietoihisi liittyen ja miten voit ottaa meihin yhteyttä.

Tämä on Booking Holdings Financial Servicesin (BHFS) kumppaneille tarkoitettu
yksityisyydensuojalauseke. Kuten jo tiedätkin, BHFS tarjoaa maksu- ja rahoituspalveluja
Booking.comin asiakkaille ja liikekumppaneille. Tätä yksityisyydensuojalauseketta
sovelletaan Booking.comin liikekumppaneille tarkoitetun yksityisyydensuojalausekkeen
lisäksi. Se löytyy täältä.

Tämä BHFS:n liikekumppaneille tarkoitettu tietosuojaselostelausunto koskee niiden
henkilötietojen keräämistä ja käyttöä, jotka sinä liikekumppanina annat meille. Tämä
sisältää kaikki henkilötiedot, jotka saatat antaa osana sopimusta, jonka allekirjoitat
kanssamme, ja kaikki henkilötiedot, jotka annat (tai ovat saatavillamme) käyttäessäsi
palveluitamme liikekumppanina.

Voimme antaa muita ilmoituksia tietyissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme
henkilötietojasi, jotta olet täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme tietojasi. Tämä
lausunto täydentää niitä, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan niitä.

2. Tässä yksityisyydensuojalausekkeessa käyttämämme
termit

”Henkilötiedoilla” (tunnetaan myös nimellä henkilökohtaiset tiedot) tarkoitetaan mitä
tahansa tietoja tunnistettavasta, elossa olevasta henkilöstä. Nämä tiedot voivat sisältää
nimesi, ammattinimekkeesi, syntymäaikasi, sukupuolesi, postiosoitteesi,
sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, pankkitilisi tiedot tai henkilöllisyystodistuksesi.

”Palveluillamme” tarkoitetaan Booking.comin maksu- ja Lompakko-palveluita, joita
tarjoamme Booking.comin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

https://partner.booking.com/en-us


”BHFS” tai ”me” eri taivutusmuotoineen tarkoittaa Booking Holdings Financial Services
-yhtiötä.  Alla on lisätietoja siitä, keitä olemme.

3. Keitä me olemme?
Seuraavat yksiköt muodostavat BHFS:n:

● Booking Holdings Financial Services International Ltd, 70 Sir John Rogerson's
Quay, Dublin 2, Irlanti

Tätä ilmoitusta sovelletaan minkä tahansa BHFS:n yksikön suorittamaan henkilötietojen
käsittelyyn, kun tietojen käsittely liittyy palveluidemme tarjoamiseen. Rekisterinpitäjä
riippuu sijainnistasi, ja se on esimerkiksi BHFS International Euroopan talousalueella.

Kaikki BHFS:n muodostavat yksiköt ovat Booking Holdings Inc:n kokonaan omistamia
tytäryhtiöitä. Lisätietoja Booking Holdingsista ja eri konserniyhtiöistämme on osoitteessa
www.bookingholdings.com.

4. Tietojesi pitäminen tarkkoina ja ajan tasalla

On tärkeää, että hallussamme olevat henkilötiedot sinusta ovat tarkkoja ja ajan tasalla.
Kerro meille, jos hallussamme olevat sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä
tai jos henkilötietosi muuttuvat milloin tahansa päivittämällä tietosi verkon
yhteistyökumppaniportaalissa.

5. Millaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja yhteistyökumppaneistamme, kun he rekisteröityvät ja hakevat
oikeutta käyttää palveluitamme. Tämä sisältää henkilötietoja
yhteistyökumppaneidemme johtajista ja omistajista. Tietoja tarvitaan, kun he käyttävät
palveluitamme, ja jotta voimme käsitellä maksuja.

Säänneltynä maksupalveluntarjoajana teemme seulontatarkastuksia, joiden
tarkoituksena on varmistaa, että maksupalvelujamme ei käytetä laittomiin tai
epärehellisiin tarkoitusperiin. Voimme hankkia tietoja sinusta valtuutetuilta kolmannen
osapuolen tiedontarjoajilta ja luottotietolaitoksilta näiden tarkastusten suorittamiseksi.

Lisätietoja käsittelemistämme henkilötiedoista on täällä:

http://www.bookingholdings.com


Luokka Esimerkkejä Lähde

Henkilökohtaise
n tunnistamisen
mahdollistavat
tiedot

● Etunimi
● Sukunimi
● Tyttönimi (tarvittaessa)
● Ammattinimike
● Syntymäpäivä
● Asuinmaa/kansalaisuus
● Henkilötunnukset (esimerkiksi

kansallinen
vakuutusnumero/sosiaaliturvatunnus
) siinä muodossa kuin ne ovat
sovellettavan lain mukaan sallittuja

● Passin tiedot ja/tai valokuva
● Yksilöivät veronumerot

Sinä/edustajasi

Biometriset
tiedot

● Yksilöivä tunniste, joka on saatu
skannaamalla valokuvasi
kasvojentunnistustekniikalla.

Sinä

Yhteystiedot ● Asuinpaikan tai yrityksen osoite
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero

Sinä/Booking.com

Sopimus- tai
asiakaspalveluti
edot

● Tarkat tiedot vuorovaikutuksestasi
BHFS:n kanssa, mukaan lukien
puhelutallenteet

● Tiedot tuotteista ja palveluista,
joiden tarjoamisesta olemme
sopineet kanssasi

Sinä/Booking.com

Taloudelliset
tiedot

● Pankkitilin tiedot
● Maksutiedot, mukaan lukien

maksukorttien tiedot
● Maksutapahtumatiedot

Sinä/Booking.com

Taustatiedot ● Luottotiedot
● Taloudellinen asema
● Työpaikat

Luottotietorekisterit

Henkilöllisyyden
todentamisen
tarjoajat

Seulontatiedot ● Maksutapahtumien tiedot
● Petoshälytykset
● Rahanpesun vastaiset hälytykset
● Asiaankuuluvat julkisesti saatavilla

olevat tiedot sinusta (mukaan lukien
tiedot kanteista koskien
maksukyvyttömyyttä, johtajan

Sinä

Pankkisi

Maksunkäsittelijät



oikeuden menetystä, sisällyttäminen
pakoteluetteloihin tai merkinnät
todellisista tai väitetyistä
talousrikoksista tai niihin liittyvistä
rikoksista)

● Perheen/kumppanin julkisesti
saatavilla olevat tiedot
vaikutusvallasta (esimerkiksi oletko
yhteydessä poliittisesti
vaikutusvaltaiseen henkilöön).

● Työtehtäviä/koulutusta koskevat
tiedot tarvittaessa

Maksujen
seulontapalveluiden
tarjoajat

Jos annat jonkin edellä mainituista henkilötiedoista toisen henkilön puolesta, vastuullasi
on varmistaa, että heillä on ollut mahdollisuus lukea tämä lauseke. Antamalla heidän
henkilötietonsa vahvistat, että he ovat tietoisia toiminnastasi ja ovat suostuneet
antamaan tietonsa.

6. Miksi keräämme ja käytämme henkilötietojasi?
Käytämme palveluidemme tarjoamiseen yhteistyökumppaneiden johtajiin ja omistajiin
liittyviä henkilötietoja. Lisäksi käytämme yhteistyökumppaneihin liittyviä henkilötietoja
palveluidemme edistämiseen ja kehittämiseen sekä liiketoimintamme harjoittamiseen.
Lisäksi käytämme yhteistyökumppaneihin liittyviä henkilötietoja lakisääteisten
velvoitteidemme täyttämiseen ja omien laillisten oikeuksiemme käyttämiseen.

Meidän on tunnistettava juridinen peruste yhteistyökumppaneihin liittyvien
henkilötietojen käytölle. Juridinen perusteemme käyttää tietoja palveluidemme
tarjoamisessa on, että henkilötietojen käyttö on välttämätöntä kanssasi
allekirjoittamamme sopimuksen täyttämiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi
pyynnöstäsi ennen sopimuksen allekirjoittamista kanssasi.

Vetoamme myös muihin juridisiin syihin mainostaessamme ja kehittäessämme
palveluitamme tai täyttäessämme lakisääteisiä velvoitteitamme tai käyttäessämme omia
laillisia oikeuksiamme. Käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi lakisääteisten
velvoitteidemme täyttämiseksi maksujen ja rahoituspalvelujen tarjoajana. Lisäksi
käytämme henkilötietojasi myös tunnistamiemme oikeutettujen etujen toteuttamiseen.
Käytämme henkilötietojasi oikeutettujen etujen toteuttamiseen vain, jos sillä ei ole
epäoikeudenmukaista vaikutusta sinuun. Lopuksi voimme pyytää sinulta suostumustasi
henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Tällaisessa tapauksessa sinulla on
aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Lisätietoja juridisesta perusteestamme henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn on
täällä:



Tarkoitus/toiminta Luokka Juridinen peruste

Palveluidemme käyttöä
koskevien hakemusten
arviointi

● Henkilökohtaisen
tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot

Toimenpiteiden
toteuttaminen pyynnöstäsi
ennen sopimuksen
allekirjoittamista kanssasi

Henkilöllisyytesi
vahvistaminen

● Biometriset tiedot Nimenomainen
suostumuksesi

Palveluidemme
tarjoaminen sinulle

● Henkilökohtaisen
tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot

Kanssasi
allekirjoittamamme
sopimuksen
täytäntöönpano

Sinulta saapuvien
maksujen käsittely

● Yhteystiedot
● Taloudelliset tiedot

Kanssasi
allekirjoittamamme
sopimuksen
täytäntöönpano

Palveluidemme käyttöä
koskevien viestien
lähettäminen

● Yhteystiedot
● Sopimustiedot

Kanssasi
allekirjoittamamme
sopimuksen
täytäntöönpano

Rahanpesun torjuntaa ja
rahoituspalveluita koskevat
säännökset

● Henkilökohtaisen
tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot

Lakisääteiset
velvoitteemme ja
oikeutetut etumme
laittomien tai
epärehellisten toimien
havaitsemisessa

Palveluidemme
kehittäminen

● Sopimustiedot Oikeutettu etumme
parantaa palveluitamme

Tutkimukset ja vaatimukset ● Henkilökohtaisen
tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot

Oikeutettu etu nostaa
kanteita tai puolustautua
oikeudellisia ja sääntelyyn
liittyviä vaatimuksia
vastaan

Liiketoimintaan liittyvät
tiedot, suorituskykymittarit
ja analytiikka

● Sopimustiedot Oikeutettu etu ymmärtää
palveluidemme
suorituskyky



Markkinointi ● Yhteystiedot Oikeutettu etu tarjota
uusia palveluja

7. Miten jaamme tietosi kolmansien osapuolten kanssa?
Jaamme henkilötietojasi Booking.comin ja muiden konserniyhtiöidemme kanssa
tarjotaksemme sinulle palveluitamme. Teemme myös yhteistyötä useiden ulkoisten
palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa tarjotaksemme palveluitamme.
Meillä on voimassa tiukat sopimukset kaikkien palveluntarjoajien kanssa. Nämä
sopimukset rajoittavat sitä, miten he voivat käyttää henkilötietojasi.

Sen lisäksi, että jaamme henkilötietoja palveluihimme ja liiketoimintaamme liittyen,
saatamme joutua jakamaan henkilötietoja viranomaisten, kuten rahoituspalveluiden
sääntelyviranomaisten ja oikeusistuinten, kanssa pakottavasta velvollisuudesta tehdä
niin. Voimme myös jakaa henkilötietoja mahdollisten ostajien, konserniyhtiöiden tai
liikekumppaneiden kanssa, jos se on tarpeen BHFS:ään tai palveluihimme liittyvän
omaisuuden uudelleenjärjestelyä, fuusiota, myyntiä tai omaisuuden siirtoa varten.

Lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja jaamme kunkin palveluntarjoajan tai kolmannen
osapuolen kanssa, on täällä:

Palveluntarjoaja / kolmannen
osapuolen tyyppi

Luokka

Pankit ja maksunkäsittelijät (esimerkiksi
Adyen, Wix)

● Yhteystiedot
● Taloudelliset tiedot

Henkilöllisyyden todentamisen palvelut ● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot
● Biometriset tiedot

Pilvipalvelujen tarjoajat (AWS) ● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot



Petosten havaitsemisen ja
seulontapalveluiden tarjoajat

● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot

Rahoituspalveluiden
sääntelyviranomaiset (Irlannin
keskuspankki), oikeusistuimet,
lainvalvontaviranomaiset ja muut
viranomaiset

● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot

Konserniyhtiöt, potentiaaliset sijoittajat,
yhtiön tai sen omaisuuserien ostajat

● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot
● Taustatiedot
● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot
● Seulontatiedot

8. Kansainvälinen siirto ja henkilötietojen vastaanottajat
Jotkin palveluntarjoajistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella
maissa, joiden ei katsota tarjoavan riittävän laadukasta tietosuojaa.  Kun siirrämme
henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat maissa, jotka eivät tarjoa riittävän
laadukasta tietosuojaa, otamme käyttöön Euroopan komission hyväksymät
vakiosopimuslausekkeet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja siirroista tai henkilötiedoista ja käyttöön
ottamistamme vakiosopimuslausekkeista.

9. Mitä tietojen säilytysmenettelyjä meillä on käytössä?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarjotaksemme sinulle
palveluitamme tai pitääksemme asianmukaista rekisteriä alan käytännön mukaisesti.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säilytämme sinua koskevia henkilötietoja niin
kauan kuin olet BHFS:n asiakas, ja sen jälkeen vielä kuuden vuoden arkistointiajan
sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Irlannin lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi maksu- ja rahoituspalveluiden tarjoajana lakisääteisten velvoitteidemme
täyttämiseksi säilytämme kuhunkin rahoitustapahtumaan liittyvät seulontatiedot
asiakassuhteen keston ajan sekä vielä kuuden vuoden ajan viimeisen
maksutapahtuman jälkeen.

Lisätietoja tiettyjen henkilötietoluokkien säilytysajoistamme on täällä:



Luokka Säilytysaika

● Taustatiedot [BHFS:n asiakkaana olon ajan ja lisäksi
kuuden vuoden arkistointiaika]

● Biometriset tiedot [Enintään 72 tuntia]

● Sopimustiedot
● Taloudelliset tiedot

[BHFS:n asiakkaana olon ajan ja lisäksi
kuuden vuoden arkistointiaika]

● Seulontatiedot [BHFS:n asiakkaana olon ajan ja lisäksi
kuuden vuoden arkistointiaika]

● Henkilökohtaisen tunnistamisen
mahdollistavat tiedot

● Yhteystiedot

[Enintään kuusi vuotta sen jälkeen, kun
asiakkuutesi BHFS:llä on lakannut]

Säilytämme henkilötietoja näitä aikoja pidempään vain, jos se on tarpeen lakisääteisten
velvoitteidemme täyttämiseksi tai laillisten oikeuksiemme käyttämiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?
Riippuen siitä, missä olet tai mikä BHFS-yksikkö käsittelee henkilötietojasi,
henkilötietojen käsittelyyn voidaan soveltaa erilaisia oikeuksia tässä
yksityisyydensuojalausekkeessa kuvatulla tavalla. Jos [käytät palveluitamme
ETA-alueelta], sinulla on oikeus

● päästä käsiksi henkilötietoihisi nähdäksesi, mitä tietoja käsitellään

● vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jos käsittely tapahtuu automaattisesti

● poistattaa henkilötietosi

● siirrättää meille antamasi henkilötiedot muille organisaatioille

● korjauttaa ja päivittää henkilötietosi, jos ne ovat virheellisiä

● rajoittaa henkilötietojesi käyttöä, kunnes kaikki esiin tuomasi huolenaiheet on
ratkaistu

● laatia valitus valvontaviranomaiselle; katso tarkemmat tiedot alta

● perua suostumuksesi.

Huomaa, että nämä oikeudet eivät ole ehdottomia ja että on tilanteita, joissa niitä ei
voida käyttää tai ne eivät ole merkityksellisiä.



11.Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä koskien oikeuksiasi tai muita tietosuojakysymyksiä,
lähetä viesti sähköpostiosoitteeseen

● dataprotectionoffice@booking.com.

Jos sinulla on reklamaatio siitä, miten tietojasi käsitellään, ota yhteyttä
tietosuojavastaavaamme lähettämällä viesti osoitteeseen

● dpo@bookingholdings.com.

Voit myös valittaa ETAn tietosuojaviranomaiselle asuinpaikassasi, työpaikallasi tai
paikassa, jossa epäilet, että henkilötietoihisi liittyvä ongelma on syntynyt. Luettelo
Euroopan unionin kansallisista tietosuojaviranomaisista on täällä.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

