
Edwards Lifesciences Tietosuojalausunto 

(Voimassa 25. toukokuuta 2018 alkaen – Eurooppa, sisältäen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin) 

 

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC ja muut samaan konserniin kuuluvat yhtiöt 
(yhdessä “Edwards Lifesciences”, “meidän”, “me” tai “meitä”) tiedostavat verkkopalveluiden 
yksityisyyden suojan tärkeyden. Olemme sitoutuneet suojaamaan verkkopalveluidemme vierailijoiden, 
sekä muiden tahojen, joiden henkilökohtaisia tietoja vastaanotamme, yksityisyyttä ja heidän yksityisyyttä 
koskevia valintojaan. Tämä Tietosuojalausunto kuvaa käytänteitämme ja käytäntöjä koskien tietojen 
keräämistä, käyttöä ja tallennusta sivustolla ”www.edwards.com” tai muilla verkkosivustoilla, jonka 
omistamme tai jota ylläpidämme tai hallinnoimme (”Sivustot”). Se soveltuu myös henkilökohtaisiin 
tietoihin, joita saamme haltuumme ja käsittelemme muutoin kuin Sivustojen kautta (esimerkiksi 
henkilökohtaiset tiedot asiakkaista, loppukäyttäjistä, kauppiaista ja palveluntarjoajista, joita käsittelemme 
tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamisen yhteydessä). 

Huomioithan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, jotka omistaa tai 
joita hallinnoi jokin kolmas osapuoli. Tämä Tietosuojalausunto koskee ainoastaan Edwards Lifesciencesin 
Sivustoja. Emme hallinnoi tai ole hyväksyneet mitään sisältöä kolmansien osapuolten sivustoilla, emmekä 
voi ottaa vastuuta yksityisyyttä koskevista käytännöistä verkkosivustoilla, joita emme hallinnoi. 
Kehotamme sinua tutustumaan tietosuojakäytäntöihin kolmansien osapuolten sivustoilla, joilla vierailet. 

Klikkaa jotakin alla olevista linkeistä päästäksesi haluamaasi osioon tässä Tietosuojalausunnossa, tai jatka 
selaamista alaspäin, jos haluat lukea tämän Tietosuojalausunnon kokonaisuudessaan. 
 
Tietojen kerääminen Sivustoillamme 
Sivustojen ulkopuolella meille toimitetut tiedot 
Kuinka käytämme kerättyjä tietoja 
Tietojen kansainvälinen käsittely Yhdysvalloissa ja muualla 
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille 
Yksityisyysasetukset 
Lasten yksityisyys 
Sitoumuksemme tietojen turvaamiseen ja suojaamiseen 
Jos olet huolestunut henkilökohtaisista tiedoistasi 
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Mitä Edwards Lifesciences tekee? 

Edwards Lifesciences Corporation on globaali johtaja potilaskeskeisissä lääketieteellisissä innovaatioissa, 
jotka liittyvät rakenteellisiin sydänvaivoihin, tehohoitoon ja kirurgiseen seurantaan. Yhtiön intohimona on 
potilaiden auttaminen ja tämän intohimon ohjaamana yhtiö toimii yhdessä maailman johtavien 
kliinikoiden ja tutkijoiden kanssa vastatakseen täyttämättä oleviin terveydenhoitotarpeisiin ja 



parantaakseen hoitotuloksia ja elämänlaatua. Edwards Lifesciences Corporationin pääkonttori sijaitsee 
Yhdysvalloissa, mutta sillä on tytäryhtiöitä ympäri maailmaa (kaikki yhdessä ”Edwards”). Edwards 
Lifesciences toimii lääkäreiden kumppanina innovoidakseen tuotteita, jotka on suunniteltu auttamaan 
potilaita elämään pidempään sekä viettämään terveempää ja tuotteliaampaa elämää. Me kehitämme 
lääketieteellisiä teknologioita, jotka keskittyvät suuriin ja kasvaviin potilasryhmiin, joihin liittyy merkittäviä 
täyttämättä olevia kliinisiä tarpeita. 

Lisää tietoa Edwards Lifesciencesista löydät ”Meistä”-osiosta sivustollamme 
https://www.edwards.com/aboutus/home. 

Tietojen Kerääminen Sivustoillamme 

Olemme suunnitelleet Sivustomme siten, että vierailijat voivat liikkua ja katsella sisältöjä Sivustoilla 
tarvitsematta antaa meille henkilökohtaisia yhteystietojaan, kuten nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta 
tai puhelinnumeroa. 

Tämä osio kuvaa tietoja, jotka vierailijat mahdollisesti antavat vapaaehtoisesti, sekä käytäntöjämme 
vierailijoiden laitetietojen ja analytiikkatietojen automaattiselle keräämiselle ja näiden tietojen käytölle. 
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi vierailijan IP-osoite ja tiedot siitä, kuinka vierailijat liikkuvat Sivustoilla.  

Antamasi tiedot 

Kun käytät Sivustoja, voit halutessasi antaa meille henkilökohtaisia tietoja, jotka voidaan tunnistaa sinua 
tai perheenjäseniäsi koskeviksi. Nämä henkilökohtaiset tiedot voivat sisältää henkilön nimen, posti- tai 
sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, henkilötunnuksen, tietoja terveydentilasta tai sairaudesta, tai 
muita tietoja, joiden perusteella Edwards Lifesciences voi tunnistaa sinut tai ottaa sinuun yhteyttä. 
Esimerkiksi potilas, joka on käyttänyt Edwards Lifesciencesin tuotteita, voi halutessaan jakaa 
kokemuksensa kanssamme. Henkilö, joka etsii työtä, voi halutessaan hakea työtä verkossa tai pyytää 
lisätietoja työmahdollisuuksista. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi pyytää meiltä tietoja jostakin 
tuotteestamme tai tuotteistamme, tai raportoida tietoja jostakin potilaasta. Hyväntekeväisyysjärjestö 
puolestaan saattaisi pyytää lahjoitusta. 

Lisäksi jotkin Sivustojen osiot voivat olla rajoitettuja siten, että niitä voivat käyttää vain toimiluvan saaneet 
terveydenhuollon ammattihenkilöt, ja pääsy kyseisiin Sivustojen osioihin voi vaatia henkilökohtaisia 
tietoja rekisteröitymistä ja tunnistautumista varten. 

Tällaisissa tapauksissa täyttääksemme pyyntösi käyttää joitakin ominaisuuksia Sivustoillamme, voimme 
pyytää sinulta henkilötietoja, kuten nimen, posti- tai sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai 
mahdollisesti toimiluvan numeron tai muita tietoja, jotta voimme varmistaa, että täytät tiettyjen 
sisältöjen katsomisen kelpoisuusehdot tai voimme antaa sinun rekisteröityä johonkin tapahtumaan. 
Rajoitetuissa tapauksissa, esimerkiksi jos johonkin tuotteeseemme liittyy jokin haittatapahtuma, voimme 
joutua keräämään henkilökohtaisia tietoja sairaudestasi, jotta voimme täyttää 
raportointivelvollisuutemme viranomaisille. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee varmistua siitä, 



että heillä on tarvittaessa potilaan suostumus ennen potilaiden henkilökohtaisten tai lääkinnällisten 
tietojen luovuttamista. 

Automaattisesti keräämämme tiedot 

Parantaaksemme verkkosivustojemme käytettävyyttä, keräämme säännönmukaisesti tiettyjä laitetietoja 
ja analytiikkatietoja vierailijoistamme ja siitä, kuinka he käyttävät Sivustojamme. Tallennamme 
esimerkiksi jokaisen Sivustoillemme kirjautuvan tietokoneen IP-osoitteen. Tämän IP-osoitteen perusteella 
sinua ei voida tunnistaa nimeltä eikä sitä voida yhdistää yhteystietoihisi, mutta se mahdollistaa meille 
kommunikoinnin laitteesi kanssa vierailusi aikana. Se myös kertoo meille maan, josta vierailet, jolloin 
voimme automaattisesti ohjata sinut kyseiseen maahan soveltuviin sisältöihin. 

Käytämme myös “evästeita” ja vastaavia jäljitystekniikoita. Nämä ovat pieniä tiedostoja, jotka 
tallennetaan tietokoneellesi ja ne mahdollistavat sen, että me ja ulkopuoliset yhteistyökumppanimme 
voivat tunnistaa liikkeesi Sivustoilla ja ne sivut tai tiedot, joilla vierailet. Saadaksesi lisätietoja evästeistä, 
esimerkiksi oikeuksistasi evästeisiin liittyen, katso Evästelausuntomme. 

Voimme myös sijoittaa mainoksia kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä kolmannet osapuolet 
voivat seurata verkkosivustojen käyttötietoja, sekä mainosten klikkauksia, jotka johtavat Sivustoillemme. 
Tämä auttaa meitä arvioimaan mainostemme tehokkuutta. 

Sivustojen Ulkopuolella Meille Toimitetut Tiedot 

Tiedostamme, että saatamme vastaanottaa henkilökohtaisia tietoja muutenkin kuin verkkosivustojemme 
välityksellä. Keräämme tietoja asiakkaistamme ja potentiaalisista asiakkaistamme tarjotaksemme 
tuotteitamme ja palveluitamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, taloudelliset ja 
laskutustiedot, sekä muut tiedot, jotka meille toimitetaan liiketoimintamme yhteydessä. Monet lääkärit 
esimerkiksi ilmoittavat meille, kun jokin tietty venttiili on implantoitu, jotta voimme ylläpitää tietokantaa 
kyseisestä potilaasta, joka on saanut venttiilin tietyllä sarjanumerolla. Lääkärit myös ilmoittavat meille 
valituksista tai haitallisista reaktioista, jotka liittyvät tuotteisiimme, ja he voivat vahingossa sisällyttää 
ilmoituksiin tietoja potilaan terveydentilasta. Työnhakijat puolestaan saattavat toimittaa 
paperihakemuksia. Ylläpidämme myös kirjanpitoa lääkäriasiakkaidemme ostoista sekä heidän 
osallistumisestaan järjestämiimme koulutus- ja muihin tilaisuuksiin. 

Keräämme tietoja myös kauppiaistamme, toimittajistamme, konsulteistamme, asiantuntijoistamme ja 
muista kolmansista tahoista liiketoimintaamme varten. Keräämme esimerkiksi kaupallisia yhteystietoja, 
taloudellisia tietoja ja muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia käyttäessämme toimittajia ja muita 
yhteistyökumppaneita sekä arvioidessamme heidän suorituksiaan. 

Suojaamme henkilökohtaisia tietoja samalla tavalla riippumatta siitä, saammeko ne verkkosivuston 
välityksellä vai muutoin. Alla olevat kuvaukset soveltuvat keräämiimme tai vastaanottamiimme 
henkilökohtaisiin tietoihin riippumatta siitä, miten tiedot on saatu. 

Kuinka Käytämme Kerättyjä Tietoja 



Jos annat meille henkilökohtaisia tietoja, käytämme näitä tietoja erilaisiin tarkoituksiin: 

• Vastataksemme tiettyyn kyselyyn tai pyyntöön, sekä tarjotaksemme sinulle tietoja ja pääsyn 
resursseihin, joita olet pyytänyt meiltä; 

• Tarjotaksemme, operoidaksemme ja ylläpitääksemme Sivustoja; 
• Parantaaksemme liikkumista ja sisältöä Sivustoillamme, sekä järjestelmän ylläpitoon ja 

turvallisuustarkoituksiin; 
• Käsitelläksemme ja suorittaaksemme liiketapahtumia; 
• Hallinnoidaksemme asiakkuuksiamme, mukaan lukien kyselyihin ja kommentteihin vastaaminen 

sekä asiakaspalvelun ja tuen tarjoaminen; 
• Tarjotaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; 
• Tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja palveluitamme; 
• Arvioidaksemme taloudellisia, luotto- tai vakuutusriskejä, jotka aiheutuvat jostakin suhteesta tai 

aiotusta suhteesta asiakkaaseen, toimittajaan, jakelijaan tai liikekumppaniin; 
• Muihin perusteltuihin liiketoiminnan tarkoituksiin, sekä muihin tarkoituksiin, joista ilmoitamme 

käyttäjillemme ja asiakkaillemme. 

Annamme sinulle myös mahdollisuuden kertoa meille, voimmeko käyttää henkilökohtaisia tietojasi 
lähettääksemme sinulle muita tietoja Edwards Lifesciencesin tuotteista, toiminnasta tai 
mahdollisuuksista. Voit koska tahansa peruuttaa näiden viestien tilauksen täyttämällä tämän lomakkeen. 
Edwards Lifesciences ei myy tai muutoin luovuta henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille niiden 
harjoittamaa markkinointia varten. 

Voimme käyttää laite- ja analytiikkatietoja, joita me ja yhteistyökumppanimme keräävät (koskien 
tietokoneesi IP-osoitetta ja evästeiden välityksellä kerättyjä tietoja) myöhempien vierailujesi aikana. 
Nämä tiedot mahdollistavat sen, että voimme ohjata sinut tiettyihin sisältöihin Sivustoilla, jotka voisivat 
kiinnostaa sinua, ja että voimme muistaa tietokoneesi, kun seuraavan kerran vierailet. Jos vierailet 
useammalla Edwards Lifesciencesin Sivustolla, voimme yhdistää tietoja vierailuistasi ymmärtääksemme 
paremmin Sivustojemme käyttöä. 

Voimme myös yhdistellä kaikilta vierailijoilta keräämiämme laite- ja analytiikkatietoja, joka auttaa meitä 
kehittämään Sivustojamme, kun voimme seurata Sivuston eri sisältöihin kohdistuvaa kiinnostusta ja 
ymmärtää, kuinka vierailijamme liikkuvat Sivustoilla. Nämä tiedot voivat myös auttaa diagnosoimaan 
mahdollisia ongelmia Sivustoillamme. 

Jos annat meille henkilökohtaisia tietoja, voimme yhdistää niitä niihin ei-henkilökohtaisiin tietoihin, joita 
keräämme IP-osoitteen tunnistuksen sekä evästeiden välityksellä, jotta voimme paremmin ymmärtää 
kiinnostuksenkohteitasi ja toimittaa asianmukaisia tietoja sinulle. 

Oikeudellinen Peruste Henkilötietojen Käsittelylle 

Oikeudellinen perusteemme yllä kuvattujen henkilökohtaisten tietojen keräämiselle ja käyttämiselle 
riippuu kyseessä olevasta tiedosta ja yhteydestä, jossa tieto on kerätty.  



Keräämme henkilötietoja kuitenkin normaalisti vain silloin, kun olet antanut suostumuksesi keräämiseen, 
sekä silloin kun tarvitsemme henkilökohtaisia tietoja pannaksemme täytäntöön sinun ja meidän välisen 
sopimuksen, tai silloin kun käsittely on meidän tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi eivätkä sinun 
tietosuojaan liittyvät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäytä näitä etujamme. 

Jos pyydämme sinulta henkilökohtaista tietoa noudattaaksemme lakisääteistä velvoitetta tai 
pannaksemme täytäntöön sinun ja meidän välisen sopimuksen, kerromme sinulle tästä kyseisenä 
ajankohtana selvästi. Kerromme sinulle lisäksi, onko henkilökohtaisten tietojen antaminen pakollista vai 
ei (kerromme myös, mitä mahdollisia seurauksia henkilökohtaisten tietojen antamatta jättämisellä voi 
olla). 

Vastaavasti jos keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi oikeutettujen etujemme perusteella (tai 
kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen perusteella), kerromme sinulle selkeästi kyseisenä 
ajankohtana, mitä nuo oikeutetut etumme ovat. 

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa oikeudellisista perusteista, joilla keräämme ja käytämme 
henkilökohtaisia tietojasi, ole yhteydessä meihin käyttämällä yhteystietoja, jotka on ilmoitettu jäljempänä 
kohdassa ”Jos olet huolestunut henkilökohtaisista tiedoista”. 

 

Tietojen Kansainvälinen Käsittely Yhdysvalloissa Ja Muualla 

Tietoja, jotka annat meille tai jotka me keräämme, voidaan luovuttaa Edwards Lifesciencesin 
kumppaneille ja ulkopuolisille palveluntarjoajillemme ympäri maailmaa tämän Tietosuojalausunnon 
mukaisiin tarkoituksiin. Tämä sisältää tietojen siirtämisen Yhdysvaltoihin, jonne suuri osa sähköisistä 
tiedoistamme on tallennettu. Jos toimitat henkilökohtaisia tietojasi meille Sivustojen välityksellä, tämän 
katsotaan tarkoittavan, että hyväksyt kyseiset siirrot. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietojasi voidaan toimittaa muuhun maahan kuin asuinmaahasi käsiteltäväksi tai 
tallennettavaksi, ja niitä voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille, joille olemme antaneet jonkin 
palveluja koskevan toimeksiannon, kuten verkkosivustojen hosting-palvelut, tietokantojen ylläpito tai 
analytiikkapalvelut. Osassa näistä maista ei välttämättä ole vastaavaa tietosuojalainsäädäntöä kuin 
asuinmaassasi, mutta olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme, että henkilökohtaisia tietojasi 
suojataan sillä tasolla, joka on kuvattu tässä Tietosuojalausunnossa, riippumatta siitä missä niitä 
käsitellään. Erityisesti, koska verkkosivustojamme ylläpidetään Yhdysvalloissa, tietojasi tullaan siirtämään 
Yhdysvaltoihin. 

Eurooppalaisia vierailijoita varten on alla kuvattu osallistumisemme EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja 
Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn. 

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely 

Käsitellessään henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueelta, Edwards Lifesciences Corporation, 
Edwards Lifesciences LLC ja Edwards Lifesciences CardiAQ LLC ovat sertifioineet toimintansa noudattavan 



EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, jota ylläpitää 
Yhdysvaltojen kauppaministeriö ja joka koskee Eurooppalaisista valtioista lähtöisin olevien 
henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. Olemme sertifioineet noudattavamme 
Privacy Shieldin periaatteita, jotka koskevat tiedoksiantamista, valinnanvapautta, vastuullisuutta edelleen 
luovutuksista, tietoturvaa, tietojen oikeellisuutta ja käyttötarkoitusten rajoittamista, pääsyä tietoihin, 
oikeussuojakeinoja, täytäntöönpanoa sekä vastuuvelvollisuutta. Saadaksesi lisätietoja EU:n ja 
Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä, vieraile sivustolla 
https://www.privacyshield.gov. Nähdäksesi sertifikaattimme, vieraile sivustolla: 
https://www.privacyshield.gov/list. 

Yhdysvaltalaiset yhtiömme ovat Federal Trade Commissionin tutkinta- ja toimeenpanovaltuuksien alaisia. 

Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille Privacy Shieldin mukaisesti, säilytämme 
vastuun siitä, jos kyseinen kolmas osapuoli ei käsittele henkilökohtaisia tietojasi Privacy Shieldin 
periaatteiden mukaisesti, paitsi jos todistamme, että emme ole vastuussa vahinkoa aiheuttaneista 
tapahtumista. 

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita koskien EU:n ja Yhdysvaltojen tai Sveitsin ja Yhdysvaltojen 
välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisia sertifiointejamme, voit olla meihin yhteydessä käyttämällä alta 
löytyviä yhteystietoja, jolloin vastaamme kysymykseesi tai huolenaiheeseesi pikaisesti. 

Jos sinulla on ratkaisemattomia huolenaiheita yksityisyyttäsi tai tietojesi käyttöä koskien, emmekä ole 
mielestäsi käsitelleet niitä tyydyttävällä tavalla, voit olla (veloituksetta) yhteydessä käyttämäämme 
ulkopuoliseen, Yhdysvaltoihin sijoittuneeseen riidanratkaisupalvelujen tarjoajaan osoitteessa: 
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Jos kyseiset riippumattomat toimet eivät tuota 
tulosta, Privacy Shield -järjestely sallii välimiesmenettelyn eräissä tilanteissa. Vieraile sivustolla 
https://www.privacyshield.gov/ saadaksesi lisätietoja välimiesmenettelystä. 

Jos vierailet sivustolla Euroopasta käsin, sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle 
henkilökohtaisten tietojesi keräämisestä ja käyttämisestä. Saat lisätietoja paikalliselta 
tietosuojaviranomaiselta.  (Löydät Euroopan talousalueen, Sveitsin ja tiettyjen Euroopan ulkopuolisten 
maiden (mukaan lukien Yhdysvallat ja Kanada) tietosuojaviranomaisten tarkemmat yhteystiedot täältä). 

Teemme myös yhteistyötä Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Federal Trade Commissionin kanssa ja 
noudatamme niiden antamia tai tekemiä tutkimuksia, päätöksiä tai neuvoja koskien henkilökohtaisia 
tietoja, joita vastaanotamme Privacy Shield -järjestelyn nojalla. 

Huomioithan, että joissakin tapauksissa saatamme olla velvollisia luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi 
vastataksemme julkisten viranomaisten laillisiin pyyntöihin, mukaan lukien noudattaaksemme 
kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyviä vaatimuksia. 

Tietojen Luovutus Kolmansille Osapuolille 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/list
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://www.privacyshield.gov/


Edwards Lifesciences käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan palveluita, mukaan lukien 
tietojenkäsittelypalvelut. Nämä kolmannet osapuolet ovat sitoutuneet vastaamaan meiltä saamiensa 
henkilökohtaisten tietojen yksityisyydestä ja tietoturvasta. 

Joissakin tapauksissa laki, luovutusvaatimus tai oikeuden määräys voi velvoittaa meitä luovuttamaan 
tietoja. Jos esimerkiksi käytät Sivustoa raportoidaksesi kokemuksesi tuotteen haitallisista vaikutuksista, 
meillä saattaa olla velvollisuus raportoida kyseiset tiedot Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolle 
(FDA) tai vastaavalle viranomaiselle muissa maissa. Voimme myös luovuttaa tietoja, jos katsomme sen 
olevan tarpeen suojataksemme jonkin henkilön elintärkeitä etuja, tai käyttääksemme, vahvistaaksemme 
tai puolustaaksemme lainmukaisia oikeuksiamme. 

Jos kolmas osapuoli hankkii omistukseensa jonkin konserniimme kuuluvan yhtiön tai sen 
liikevarallisuuden, voimme luovuttaa tietoja kyseiselle kolmannelle osapuolelle kaupan yhteydessä. 
Teemme selväksi ostajana olevalle kolmannelle osapuolelle, että se voi käyttää meiltä saamiaan 
henkilökohtaisia tietoja vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on alun perin hankittu. 

Lopuksi, voimme pyytää suostumustasi luovuttaaksemme henkilökohtaisia tietojasi eräille kolmansille 
osapuolille. Tällaisissa tilanteissa luovutamme henkilökohtaisia tietojasi vain suostumuksellasi. 

Yksityisyysasetukset 

Käyttäessäsi Sivustoja sinulle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä valintoja koskien henkilökohtaisia tietoja, 
joita vastaanotamme ja sitä, kuinka käytämme tietoja. 

Edwards Lifesciencesia  koskevien tiedotteiden vastaanottaminen.  Jos annat meille henkilökohtaisia 
tietoja, sinua voidaan pyytää vahvistamaan, haluatko tulevaisuudessa vastaanottaa viestejä, mukaan 
lukien sähköpostiviestit. Jos vahvistat tämän, voimme aika-ajoin lähettää sinulle tietoja tuotteista ja 
palveluista. Vaikka vahvistaisit, että Edwards Lifesciences voi lähettää sinulle lisätietoja, voit muuttaa 
mieltäsi milloin tahansa täyttämällä tämän lomakkeen tai seuraamalla ohjeita sähköpostiviesteissä, joita 
lähetämme sinulle. 

Evästeet.  Tutustu Evästelausuntoomme saadaksesi tietoja siitä, kuinka voit hyväksyä tai kieltää evästeet 
ja vastaavat jäljitystekniikat. 

Henkilökohtaisten tietojen tarkastelu, korjaaminen tai muuttaminen. Jos haluat tarkastella, päivittää, 
korjata, muuttaa tai poistaa henkilökohtaisia tietojasi, jotka olet aiemmin antanut meille, ole hyvä ja täytä 
tämä lomake. Käsittelemme pyyntösi Privacy Shieldin periaatteiden sekä soveltuvien lakien mukaisesti. 

Älä seuraa -signaalit/verkkovierailujen valvonta. Jotkin verkkoselaimet voidaan asettaa lähettämään älä 
seuraa -signaali verkkosivustoille, joilla vierailet. Tämä signaali kertoo verkkosivustolle, ettei se saa kerätä 
tietoja toiminnastasi eri verkkosivustoilla. Emme tällä hetkellä huomioi älä seuraa -signaaleja. 

Edwards Lifesciences ei seuraa toimintaasi millään kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai 
sovelluksissa (muutoin kuin seuraamalla toimintaasi kolmansien osapuolten sivustoilla olevien 
mainoksiemme kanssa), emmekä valitse sisältöjä perustuen toimintaasi kolmansien osapuolten sivustoilla 



tai sovelluksissa. Jos vierailet useammalla kuin yhdellä Edwards Sivustolla, seuraamme toimintaasi kaikilla 
Edwardsin hallinnoimilla verkkosivustoilla, jotta voimme kehittää kokonaisvaltaista kokemustasi 
Edwardsin kanssa. 

Henkilökohtaisten tietojen poistaminen.  Voit pyytää Edwards Lifesciencesia poistamaan 
henkilökohtaiset tietosi täyttämällä tämän lomakkeen. 

Lisäksi, voit vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan 
henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä tai vedota oikeuteesi saada tiedot siirretyksi 
järjestelmästä toiseen. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä 
yhteystietoja, jotka on ilmoitettu jäljempänä kohdassa ”Jos olet huolestunut henkilökohtaisista 
tiedoistasi” [linkki].  

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä lähettämästä sinulle markkinointiviestintää. Voit 
käyttää oikeuttasi kieltoon valitsemalla ”peruuta tilaus” tai ”estä viestit” linkkiä 
markkinointisähköposteissa, joita lähetämme sinulle. Kieltääksesi muut markkinointitavat (kuten 
postitse tai puhelimitse tapahtuvan markkinoinnin) ota meihin yhteyttä käyttämällä 
yhteystietoja, jotka on ilmoitettu jäljempänä kohdassa ”Jos olet huolestunut henkilökohtaisista 
tiedoistasi”. 

Vastaavasti mikäli olemme keränneet ja käsitelleet henkilökohtaisia tietojasi suostumuksellasi, 
voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen 
peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen, eikä peruuttaminen vaikuta 
henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn muulla laillisella perusteella kuin suostumuksen 
perusteella. 

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilökohtaisten tietojen keräämisestä ja 
käyttämisestä. Saat lisätietoja paikalliselta tietosuojaviranomaiselta. (Löydät Euroopan 
talousalueen ja Sveitsin tietosuojaviranomaisten tarkemmat yhteystiedot osoitteesta 
www.dataprotection.ie/docs/European-Functions-Useful-Links/b/99/htm.) 

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, jotka saamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaan 
liittyviä oikeuksiaan soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. 

 

Lasten Yksityisyys 

Edwards Lifesciencen tarkoitus ei ole kerätä henkilökohtaisia tietoja lapsilta, jotka ovat alle 13-vuotiaita, 
ilman lapsen vanhemman tai laillisen huoltajan suostumusta. Emme luovuta Edwardsin ulkopuolisille 
tahoille kenenkään alle 13-vuotiaan henkilökohtaisia tietoja (paitsi jos laki velvoittaa niin, sekä 
edustajillemme, jotka ovat sitoutuneet huolehtimaan tietojen yksityisyydestä). 

http://www.dataprotection.ie/docs/European-Functions-Useful-Links/b/99/htm


Alle 13-vuotiaiden lasten ei tule lähettää meille henkilökohtaisia tietoja ilman vanhempansa tai laillisen 
huoltajansa nimenomaista lupaa. Jos luulet, että lapsesi on lähettänyt henkilökohtaisia tietoja ja haluat 
pyytää, että heidän tietonsa poistetaan järjestelmistämme, ole hyvä ja täytä tämä lomake. Teemme 
kohtuullisesti vaadittavat toimet noudattaaksemme pyyntöäsi. 

Sitoumuksemme Tietojen Turvaamiseen Ja Suojaamiseen 

Edwards Lifesciences ymmärtää, että henkilökohtaisten tietojen tietosuoja on äärimmäisen tärkeää ja 
työskentelemme säilyttääksemme luottamuksesi. Käytämme alan standardien mukaisia teknisiä ja 
organisatorisia keinoja suojataksemme keräämiemme ja antamiesi tietojen turvallisuutta. 

Huolimatta näistä kohtuullisista toimista suojataksemme henkilökohtaisia tietoja katoamiselta, 
varkaudelta, muuttamiselta tai muilta väärinkäytöksiltä, emme voi taata, ettei tällaista häviämistä 
koskaan tapahtuisi. Aina on olemassa vaara siitä, että kolmas osapuoli saattaisi ilman lupaamme 
laittomasti päästä järjestelmiimme tai muutoin tarkastelemaan henkilökohtaisia tietoja. 

Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme keräämämme henkilökohtaiset tiedot silloin kun meillä on jatkuva liiketoimintasuhde tai 
oikeutettu liiketoiminnallinen tarve säilyttää tiedot (esimerkiksi toimittaaksemme sinulle haluamaasi 
palvelua tai toimiaksemme soveltuvien lakien ja vero- ja kirjanpitovaatimusten mukaisesti).  

Kun meillä ei ole enää jatkuvaa ja oikeutettua liiketoiminnallista tarvetta henkilökohtaisten tietojesi 
käsittelyyn, me joko poistamme tai anonymisoimme tiedot, tai mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi 
siitä syystä, että henkilökohtaiset tietosi on tallennettu varmuuskopioarkistoon), säilytämme 
henkilökohtaiset tietosi turvallisesti ja eristämme ne kaikesta käsittelystä siihen asti, että tietojen 
poistaminen on mahdollista.  

Jos Olet Huolestunut Henkilökohtaisista Tiedoistasi 

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojalausunnosta tai henkilökohtaisista tiedoistasi, voit ottaa yhteyttä 
Rekisterinpitäjään, Edwards Lifesciences LLC:hen, tällä lomakkeella tai alla olevaan osoitteeseen: 

 Privacy Office 
 Edwards Lifesciences LLC 
 One Edwards Way 

Irvine, California 92614 
United States 

 Sähköposti: privacy@edwards.com  
 

Jos haluat saada vastauksen sähköpostitse, liitä mukaan nimesi, postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. 
Jos et anna sähköpostiosoitettasi, vastaamme postitse. 

Muutokset Tietosuojalausuntoomme 

mailto:privacy@edwards.com


Voimme aika-ajoin tehdä muutoksia Tietosuojalausuntoomme. Kun teemme niin, julkaisemme muutetun 
lausunnon ja muutamme alla olevan ”päivitetty viimeksi” päivämäärän. Sinun kannattaa vierailla tällä 
sivulla ajoittain pysyäksesi ajan tasalla käytännöistämme. 

Tarkoituksemme on käyttää henkilökohtaisia tietoja sen Tietosuojalausunnon nojalla, joka oli voimassa 
silloin, kun tiedot kerättiin. Jos aiomme olennaisesti muuttaa tapaa, jolla käytämme tai jaamme 
henkilökohtaisia tietoja, ilmoitamme sinulle siitä etukäteen ja sinulle varataan tilaisuus valita, hyväksytkö, 
että käytämme tietojasi kyseisillä uusilla tai muuttuneilla tavoilla. 

 

Päivitetty 25. toukokuuta 2018 Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamien vaatimusten 
täyttämiseksi.  

 


