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Philips Lumify -sovelluksen tietosuojailmoitus 

 
Tätä tietosuojailmoitusta on muutettu viimeksi 24. huhtikuuta 2017. 
 

Philips North America LLC ja sen tytäryhtiöt (”Philips”) uskovat vahvasti kanssamme jakamiesi 

henkilötietojen suojaamiseen. Lue tämä tietosuojailmoitus huolellisesti, sillä siinä kerrotaan, miten 

Philips käyttää ja suojaa henkilötietojasi ja millaisia valintoja voit tehdä henkilötietojesi käytöstä. 

Philips North America LLC on tässä ilmoituksessa lueteltujen tarkoitusten rekisterinpitäjä. Tämä 

on lausunto Philipsin tietosuojakäytännöistä, ei sopimus. 

 
 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme ja miten käytämme niitä  

Sovellus kerää tai käyttää henkilötietoja sovelluksen käytön yhteydessä. Sovellus käyttää henkilötietojasi 

seuraaviin tarkoituksiin: 

(1) Sovelluksen hyödyntäminen. 
  

 Mitä tämä tarkoitus sisältää? 
Kun käytät sovellusta, käsittelemme tietoja voidaksemme tarjota sovelluksen 
toimintoja, kuten muun muassa myöntää Lumify-palvelun käyttöoikeuden, 
ilmoittaa markkinoilta pois vetämisestä tai päivityksistä ja kerätä diagnostisia 
lokeja henkilökohtaisen palvelukokemuksen mahdollistamiseksi ja Lumify-
palvelun parantamiseksi. 
 

 Mitä henkilötietoja käsittelemme tätä tarkoitusta varten? 

 Rekisteröityminen: Lumify-palvelun käyttöehtojen osana sovellus edellyttää, 
että anturin liittäminen aktiiviseen tiliin vahvistetaan. Osana tätä vahvistusta 
sovellus käyttää Philips Lumify -tilisi käyttäjäprofiilin tietoja. Sovellus vahvistaa 
käyttöoikeuden säännöllisesti käyttäjäsopimuksen ja siihen liittyvien Lumify-palvelun 
käyttöehtojen toimeenpanon mukaisesti. 
 

Philips ei kerää sovelluksesta mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, 
kuten suojattuja terveydentilatietoja (PHI). Sovelluksen käytön aikana saadut 
suojatut terveydentilatiedot pysyvät isäntätabletilla, tai käyttäjä voi siirtää tiedot 
määrittämäänsä sijaintiin. 
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(2) Yhteyden ottaminen sinuun palvelun toimittamisen aikana tai muu yhteydenpito 
Philipsin kanssa. 

  

 Mitä tämä tarkoitus sisältää? 
Philips tarvitsee sovelluksen käyttäjän yhteystiedot voidakseen vastata 
palvelupyyntöihin tai voidakseen toimittaa tärkeitä tiedotteita tuotteesta. 

 

 Mitä henkilötietoja käsittelemme tätä tarkoitusta varten? 
 

 Käyttäjän rekisteröitymisprosessin aikana kerätään seuraavia tietoja: nimi, 
sähköpostiosoite, laitos, maa. 

 Laiteilmoitus: Jotta voidaan varmistaa, että Philips voi ilmoittaa sinulle laitettasi 
koskevista markkinoilta pois vetämisistä tai palvelupäivityksistä, sovellus kerää 
ja viestii laitetietoja (yksilöllisen laitetunnisteesi, mallin, version, OS-tason), tietoja 
laitteelle rekisteröidystä anturista ja ohjelmistoversiosta. 

 Diagnostiset lokit: Jotta voidaan varmistaa, että Philips voi tarjota sinulle 
henkilökohtaisen palvelukokemuksen, ja parantaa Lumify-palvelua, 
diagnostiset tiedot lähetetään Philipsille. Näihin kuuluvat seuraavat tiedot: 
rekisteröitymisprosessin aikana kerätyt tilitiedot, yksilöllinen laitetunnisteesi, 
laitetiedot, sovelluksen ja laitteiston diagnostiset tiedot. 

 
 

(3) Sinulle kohdistettujen, Philipsin uutisia, tuotteita tai kampanjoita koskevien 
kaupallisten tiedotteiden lähettäminen. 

  

 Mitä tämä tarkoitus sisältää? 
Haluamme pitää sinut ajan tasalla viimeisimmistä tuotteistamme ja palveluistamme 
ja Philipsin muista mahdollisuuksista ja tapahtumista. Tähän tarkoitukseen 
käytämme sähköpostia. Voit valita tämän vaihtoehdon, kun täytät Contact 
Preferences -näyttöä. 

 
Mitä henkilötietoja käsittelemme tätä tarkoitusta varten? 

 

 Käyttäjän rekisteröitymisprosessin aikana kerätään seuraavia tietoja: nimi, 
sähköpostiosoite, laitos, maa. 

 

Miten jaamme tietoja muiden kanssa  
 
Philips käyttää ulkopuolisia myyjiä tai isännöintikumppaneita, jotka toimivat Philipsin puolesta, 
jotta voimme tarjota tarvittavan laitteiston, ohjelmiston, verkoston, säilytystilan, transaktiopalvelut 
ja/tai sovelluksen tai tarjottavien palveluiden käyttämiseen vaadittavan teknologian.  
 
Philips käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia myös auttamaan Philipsiä sovelluksemme sisäisten 
toimintojen kanssa. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat keräävät jatkuvia tunnisteita, joita 
mobiililaitteesi lähettää, esimerkiksi istuntoa ja käyttöä koskevia tunnisteita ja lokitietoja. 
Sopimuksemme näiden kolmansien osapuolten kanssa rajoittavat käyttötarkoituksia, joihin 
tietojasi voidaan käyttää, ja niissä edellytetään, että tietojasi suojataan asianmukaisella tavalla. 
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Jos Philips sallii kolmannen osapuolen siirtää henkilötietojasi maantieteellisen alueesi ulkopuolelle, 
teemme tarvittavat toimenpiteet, joilla yksityisyyttäsi suojataan sopimusten tai muiden keinojen 
avulla siten, että suojaustaso pysyy samankaltaisena silloin, kun luotettavat kolmannet osapuolet 
käsittelevät tietoja.  
 
Philips paljastaa henkilötietoja vain tämän käytännön mukaisesti ja/tai lain edellyttämällä tavalla. 
 
Philips myy toisinaan liiketoimintaansa tai osia liiketoiminnastaa toiselle yritykselle. Tällainen 
omistajuuden siirto voi sisältää suoraan kyseiseen liiketoimintaan liittyvien henkilötietojesi siirtämisen 
ostavalle yritykselle.  

 
 
Vaihtoehtosi ja oikeutesi 
 
Haluamme tuntea sinut paremmin, jotta voimme palvella sinua paremmin ja samaan aikaan kunnioittaa 
valintojasi siitä, miten käytämme henkilötietojasi.  
 
Tietojasi voidaan siirtää kotimaastasi muihin Philips-yrityksiin, jotka sijaitsevat muualla maailmassa. 
 
Voit milloin tahansa muuttaa henkilökohtaisen profiilisi tietoja tai muuttaa asetuksiasi sovelluksen 
Contact Preferences -sovelluksen kautta. Jos et halua enää vastaanottaa markkinointipalveluitamme, 
voit käyttää milloin tahansa jokaisen sinulle lähetettävän sähköpostin alaosassa olevaa 
peruutuspainiketta. 
 
Voit milloin tahansa pyytää päästä tarkastelemaan henkilötietojasi, pyytää henkilötietojesi korjausta 
tai vastustaa niiden käsittelyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@philips.com.  
 

 
Tietojesi turvallisuus 
 
Tunnistamme ja otamme vakavasti vastuumme suojata Philipsin käyttöön luottamiasi tietoja 
katoamiselta, väärinkäytöltä tai valtuuttamattomalta käytöltä. Philips käyttää erilaisia 
suojausteknologioita ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme esimerkiksi 
palomuureja verkon käytön hallintaan, rajoitamme tuotantopalvelintemme ja -palveluidemme 
käyttöoikeuksia, kirjaamme järjestelmiemme infrastruktuuria ja teemme siihen tarkistuksia ja 

salaamme tietyntyyppisiä tietoja, kuten arkaluonteisia henkilötietoja ja taloudellisia tietoja.  
 
Philips voi säilyttää tietojasi turvallisessa pilvi-infrastruktuurissa. Tämä tarkoittaa, että 
pilvipalveluntarjoaja käsittelee tietojasi Philipsin puolesta ja että niitä säilytetään Irlannissa. 
[Yhdysvaltalaisten asiakkaiden tietoja säilytetään Yhdysvalloissa.] Philips on ottanut käyttöön 
organisatorisia ja sopimusoikeudellisia menettelyitä, joilla tietojasi suojataan ja joilla samat vaatimukset 
määritetään koskemaan pilvipalveluntarjoajiamme. Näihin vaatimuksiin sisältyy esimerkiksi, että 
tietojasi käsitellään yksinomaisesti tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin. 
 

 

mailto:privacy@philips.com
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Erityistietoja vanhemmille  
 
Vaikka Philips-sovelluksia ei ole yleisesti ottaen tarkoitettu alle 13 vuoden ikäisille lapsille, Philipsin 
käytäntöön kuuluu noudattaa lakia, kun se edellyttää vanhemman tai huoltajan lupaa ennen lasten 
tietojen keräämistä, käyttämistä tai paljastamista. 
 
Philips suosittelee vahvasti, että vanhemmat ottavat aktiivisen roolin lastensa verkkokäyttäytymisen 
seuraamisessa, erityisesti, kun on kyse sovellustemme kautta tehtävistä ostoksista.  
 
Jos vanhemman tai huoltajan tietoon tulee, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietoja 
alle 13 vuoden ikäisestä henkilöstä, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen privacy@philips.com. Jos tietoomme tulee, että alle 13 vuoden ikäinen lapsi on antanut 
meille henkilötietoja, poistamme nämä tiedot arkistoistamme.  
 

 
Paikallisia erityistietoja  
 
Kalifornian 
tietosuojaoikeutesi 
 

 
Kalifornian siviililain pykälä 1798.83 sallii asiakkaidemme, jotka ovat Kalifornian 
asukkaita, pyytää ja saada meiltä kerran vuodessa ja ilmaiseksi tietoja 
(mahdollisista) henkilötiedoista, joita olemme jakaneet kolmansien osapuolten 
kanssa suoramarkkinointitarkoituksia varten edeltävänä kalenterivuotena. Jos 
henkilötietoja on jaettu, nämä tiedot sisältävät luettelon kaikista henkilötietojen 
luokista, joita on jaettu, ja kaikkien sellaisten kolmansien osapuolten nimet ja 
osoitteet, joiden kanssa olemme jakaneet tietoja edeltävän kalenterivuoden 
aikana. Jos olet Kalifornian asukas ja haluat jättää tällaisen pyynnön, lähetä 
sähköpostia osoitteeseen privacy@philips.com. 
 

 
Tämän tietosuojailmoituksen muutokset 
 
Philipsin tarjoamat palvelut kehittyvät jatkuvasti ja Philipsin tarjoamien palveluiden muoto ja luonne 
voivat muuttua ajoittain ilman ennakkoilmoitusta. Tästä syystä varaamme oikeuden muuttaa tai 
täydentää tätä tietosuojailmoitusta ajoittain.  
 
Rohkaisemme sinua tarkistamaan viimeisimmän version usein.  
 
Uusi tietosuojailmoitus astuu voimaan, kun se julkaistaan. Jos et hyväksy muokattua ilmoitusta, sinun 
tulee muuttaa asetuksiasi tai harkita sovelluksen käytön lopettamista. Jatkamalla palveluidemme 
käyttöä muutosten voimaan tulemisen jälkeen hyväksyt, että mukautettu tietosuojailmoitus sitoo sinua. 

 
Ota yhteyttä  
 
Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on tätä tietosuojailmoitusta koskevia kysymyksiä, valituksia tai 
ehdotuksia, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy@philips.com. 
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