
   
                                                                
 

 

Tietosuojaselosteen lisäteksti Philips Huen käyttäjille 
Clarification: March 2021  
 
Tämä asiakirja on lisäys Signifyn tietosuojaselosteeseen asiakkaille ja kuluttajille ("Seloste"), jotta näillä on tiedot 
itseään koskevien tietojen keruusta ja käsittelystä. Lue sekä Seloste että tämä lisäteksti. Mikäli nämä kaksi asiakirjaa 
ovat keskenään ristiriidassa, tässä lisätekstissä sanottu saa etusijan.  
 
Toimimme tässä lisätekstissä ja Selosteessa kerrotulla tavalla, koska uskomme niitä noudattamalla parantavamme 
Philips Hue -käyttökokemusta ja omaa asiakastuntemustamme ja tehokkuuttamme yrityksenä. Jos sinulla on 
kysyttävää tai haluat varjella yksityisyyttäsi enemmän, ole yhteydessä meihin Signify Privacy Centerin kautta. 
 
Tämä lisäteksti koskee sinua, jos käytät Philips Hue -ratkaisuja. Philips Hue ei ole vain älylamppu älykkäässä 
valaistusjärjestelmässä, vaan Philips Hue -järjestelmä voi koostua eri osista/elementeistä eri toiminnallisuuksia 
varten. Tämä toiminnallisuuksien eroavaisuus edellyttää henkilötietojen käsittelyä eri tavoin. Älykkäät valot, Hue 
Bridge, älyohjaimet, Friends of Hue ja muut integroitavat kumppaniratkaisut mahdollistavat sinulle 
valaistuskokemuksesi hallinnan. Kumppanuusalustamme ja Friends of Huen ansiosta sinun on mahdollista kytkeä 
Philips Hue -valaistusjärjestelmäsi kodin laitteisiin.  
 
Signify kerää henkilötietoja ("Tiedot") sinusta asioidessasi kanssamme, tuotteidemme välityksellä, tuotteiden 
käyttösi välityksellä sekä kumppaneiksi hyväksyttyjen kolmansien osapuolten välityksellä. Saamme joitakin Tietoja 
sinusta kolmansilta osapuolilta riippuen omista valinnoistasi, kuten tietosuoja-asetuksistasi. Edellytämme 
kolmannelta osapuolelta vahvistusta siitä, että se on hankkinut Tiedot laillisesti ja että meillä on oikeus Tietojen 
saantiin ja käyttöön. 
 
Kerätyt Tiedot  
Riippuen tekemistäsi tietosuojavalinnoista, tuotteistasi tai palveluittemme käytöstä saatamme käsitellä seuraavia 
Tietoja: 
Philips Hue -tuotteet: 

• sähköpostiosoite (käyttäjätunnus) 

• salasana 

• tuotteiden yksilölliset tunnisteet ja kokoonpano 

• tuotteiden käyttö- ja vianmääritystiedot 

• kielivalinta 

• Sijaintitiedot - siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, jotta voimme tarjota sinulle 
palvelujemme pyydetyn käytön. Tämä on välttämätöntä esimerkiksi Philips Hue -sovelluksessamme, jotta 
valot voidaan laukaista oikein tiettyjen valitsemiesi rutiinien avulla, kuten laukaisimet, jotka liittyvät 
auringon nousun ja auringonlaskun aikaan omassa sijainnissasi tai kun tulet kotiin tai jätät kotisi Koti. 
Laitteesi näiden palvelujen avulla toimittamat sijaintitiedot säilyvät laitteessasi ja kohdassa Philips Hue 
bridge. Mitä tulee Philips Hue Bluetooth sovelluksemme, sijaintitiedot toimitetaan käyttöjärjestelmän 
kautta, koska tämä on vaatimus, kun otetaan käyttöön Bluetooth-yhteys valaisimiin. Sijaintitietojasi ei 
jaeta meille. 

 
Verkkokauppa: 

• etunimi ja sukunimi 

• postiosoite 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• laskutustiedot 

• kielivalinta 

• käyttö- ja vianmääritysanalytiikka 
 

Philips Hue -sovellukset 

• kielivalinta 

• käyttö- ja vianmääritysanalytiikka 

• tuotteiden yksilölliset tunnisteet ja kokoonpano 

• Sijaintitiedot - siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, jotta voimme tarjota sinulle 

palvelujemme pyydetyn käytön. Tämä on välttämätöntä esimerkiksi Philips Hue -sovelluksessamme, 
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jotta valot voidaan laukaista oikein tiettyjen valitsemiesi rutiinien avulla, kuten laukaisimet, jotka 

liittyvät auringon nousun ja auringonlaskun aikaan omassa sijainnissasi tai kun tulet kotiin tai jätät kotisi 

Koti. Laitteesi näiden palvelujen avulla toimittamat sijaintitiedot säilyvät laitteessasi ja kohdassa Philips 

Hue bridge. Mitä tulee Philips Hue Bluetooth sovelluksemme, sijaintitiedot toimitetaan 

käyttöjärjestelmän kautta, koska tämä on vaatimus, kun otetaan käyttöön Bluetooth-yhteys valaisimiin. 

Sijaintitietojasi ei jaeta meille. 

 
Philips Hue -sivusto: 

• kielivalinta 

• käyttö- ja vianmääritysanalytiikka 
 
Jos asioit kanssamme yhteisöpalveluissa ("SNS", Social Network Services), voimme käsitellä Tietojasi Selosteen ja 
tämän lisätekstin mukaisesti.  

 
Mahdollisesti keräämämme tietoihin voi sisältyä myös (näihin rajoittumatta) käyttäjän ID (tallennettu seurantaa 
varten evästeeseen ja mahdollisesti palvelimillemme), IP-osoitteesi, lähettäneen sivun URL, selain, 
käyttöjärjestelmän evästetiedot, CSS-animaatiot ja dynaaminen sisältö, käyttäjien sivuelementtien 
klikkaukset/kosketukset, syöttökentän muutokset (tekstikentät, CSS-valinta tai aikaleima), elementit ja 
istuntokohtainen metadata, kenttiin syötetty teksti, järjestelmävirheet, ikkunan koko ja koon muutos, hiiren sijainti, 
sivun näyttökuva, tieto videon käynnistämisestä tai keskeyttämisestä sekä muista tapahtumista (sivujen vieritys, 
tarkennus, piilottaminen jne.). Käyttäjä voi olla tunnistettavissa näistä tiedoista. Emme tallenna 
näppäimistölyöntejä.  
Jos haluat estää sivustojamme ja sovelluksiamme tallentamasta toimintaasi, voit kieltää sen. 
 

Tietojesi käsittely 
Rekisteröintitiedot: Rekisteröintitiedoilla tarkoitamme niitä tietoja, jotka Signify saa rekisteröityessäsi tai ostaessasi 
Philips Hue -valaistusjärjestelmän palveluita. Rekisteröintitietoja ovat sähköpostiosoite (käyttäjätunnukset), 
salasana, postiosoite (vain verkkokauppaa varten) sekä tilisi käyttöä koskevat koostetut käyttötiedot, kuten 
valitsemasi asetukset. Käytämme rekisteröintitietoja tarjotaksemme palveluita, toteuttaaksemme 
maksusuoritukset (vain verkkokauppaa varten), huolehtiaksemme tilistä, havaitaksemme ja ehkäistäksemme 
petoksia, havaitaksemme ja ehkäistäksemme Philips Hue -tilisi mahdollisen väärinkäytön sekä täyttääksemme 
juridiset velvoitteemme. 
 
Jos rekisteröidyt SNS:n kautta tai kytket tilisi myöhemmin sellaiseen, keräämme tiettyjä Tietoja sinusta kyseisestä 
SNS:stä. Käsittelemämme Tiedot riippuvat siitä, mitä Tietoja olet kyseiseen SNS:ään tallentanut (esimerkiksi nimesi, 
sähköpostiosoitteesi ja muuta itsestäsi julkisesti saataville asettamaasi Tietoa) tiliä luodessasi. Huomaa, että SNS:stä 
ja sen kautta keräämämme Tiedot voivat riippua kyseisessä SNS:ssä valitsemistasi yksityisyysasetuksista sekä niistä 
luvista, joita olet antanut meille kytkiessäsi SNS-tilisi tuotteisiimme tai palveluihimme.  
 
Asiointiisi kolmansien osapuolten kanssa SNS:ssä tai vastaavissa ympäristöissä sovelletaan kulloisenkin kolmannen 
osapuolen tietosuojakäytäntöjä sekä sopimustasi SNS:n kanssa. Vakuutat, että sinulla on oikeus käyttää SNS-tiliäsi 
tässä kuvattuihin tarkoituksiin rikkomatta SNS:n käyttöehtoja.  
 
Käyttötiedot (analytiikka): Kun käytät tuotteitamme ja/tai palveluitamme, voimme kerätä tietoa 
tuotteiden/palveluiden käytöstäsi. Saatamme yhdistellä eri tietolähteitä ja suoraan sinulta keräämiämme tietoja 
evästeisiin ja vastaavilla tekniikoilla kerättyihin tietoihin käydessäsi sivustoillamme tai käyttäessäsi sovelluksiamme. 
Jos näitä tietoja yhdistellään, ne voidaan katsoa sinun Tiedoiksesi, sillä ne voidaan yhdistää sinuun. Käytämme 
automatisoituja työkaluja seurataksemme tilastollisesti palveluidemme, sivustojemme, sovellustemme ja 
yhteisöpalvelun käyttöä sekä asiakkaittemme ja käyttäjien toiminnan ja mieltymysten yleistä kehitystä.  
 
 
Muu viestintä: Voimme ottaa sinuun yhteyttä tarjotaksemme tietoa tilistäsi ja/tai Friends of Hue -palvelusta ja 
muista kumppanuuspalveluista. Et voi perua näiden ei-mainosviestien tilausta. Emme jaa rekisteröintitietojasi 
kumppaneille, jos meillä ei ole siihen tarvittavia oikeuksia. 
 



   
                                                                
 

 

Asiakkuusviestintä: Kun asioit kanssamme asiakastukea saadaksesi, pyydämme sinua antamaan Tietoja meille vain 
yksityisviestinä. Teemme parhaamme vastataksemme mahdollisimman nopeasti samaa tai muuta soveltuvaa 
viestintäkanavaa käyttäen. 
 
Suoramarkkinointiviestit: Käytämme rekisteröintitietoja käyttäjäkokemuksesi personointiin sivustoillamme ja 
sovelluksissamme (esim. tietoja uusista toiminnallisuuksista, tietoturvasta tai muista teknisistä seikoista). 
Saatamme ottaa sinuun yhteyttä asiassa, joka koskee Signifyn tietoja, tuotteita, palveluita, tapahtumia ja 
kampanjoita tai sinulle meidän tuotteidemme käyttöön liittyen tai niiden toimintojen laajentamisen kannalta 
relevanteiksi katsomiamme kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita; etupäässä silloin, kun löydämme 
kumppanin, jolla on erityisesti tarpeisiisi vastaavia palveluita tai tuotteita tai auttaaksemme sinua optimoimaan 
tuotteidemme ja palvelujemme käyttöä. Jos olet ilmoittanut, että haluat saada personoituja markkinointiviestejä, 
saatamme koostaa dataa eri (sisäisistä ja ulkoisista) lähteistä saadaksemme paremman käsityksen mieltymyksistäsi 
ja kiinnostuksen kohteistasi sekä voidaksemme kohdentaa sinulle relevantimpia markkinointiviestejä. Saatamme 
lähestyä sinua personoiduilla mainoksilla ja erikoistarjouksilla sähköisen markkinoinnin kanavia tai muita kanavia 
käyttäen, esimerkiksi postitse, puhelimitse tai yhteisöpalvelun, kuten esimerkiksi LinkedInin, Instagramin, 
Facebookin (tai Facebook Messengerin), Pinterestin, YouTuben, WhatsAppin, Twitterin tai WeChatin välityksellä.  
 
Harjoitamme tällaista toimintaa, koska meille on tärkeää ymmärtää asiakkaitamme ja toimia yrityksenä 
tehokkaammin. Uskomme myös, että tämä tuo lisäarvoa viestintäämme, joka räätälöidään (ilmoittamiesi tai 
päättelemiemme) kiinnostuksen kohteittesi mukaiseksi. Näiden tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.. 
Jos tämä ei sinusta tunnu hyvältä, voit kieltää tällaisen markkinoinnin milloin tahansa vaivattomasti, ilman 
seuraamuksia ja vapaasta tahdostasi. Jos haluat kieltää markkinoinnin, ota yhteys Signify Privacy Centeriin. 
 
Lähetämme sinulle markkinointiviestejä vain annettuasi siihen ennalta suostumuksen, paitsi jos suostumusta ei lain 
mukaan tarvita. Kun olet antanut suostumuksesi markkinointiviesteihin, sinulla on aina ehdoton oikeus myös perua 
suostumuksesi. Meillä suostumuksen voi perua napsauttamalla sähköpostista löytyvää unsubscribe-linkkiä, 
muuttamalla tilisi (mahdollisia) viestintäasetuksia, muuttamalla älypuhelimen asetuksia (push-ilmoitusten osalta) 
tai ottamalla yhteyden Signify Privacy Centeriin. Peruttuasi markkinointiviestien tilauksen saat meiltä edelleen 
tuote- ja palveluviestejä (esimerkiksi tietoturvaan liittyen). 
 
Signify säilyttää rekisteröintitietojasi niin kauan kuin tilisi tai Philips Hue -sovelluksesi on aktiivinen tai niin kauan 
kuin on tarpeen palveluiden toimittamiseksi sinulle.  
 
Muut 
Tieto aktiivisuudestasi Philips Hue -valaistusjärjestelmässä näkyy ulkopuolisille palveluntarjoajille, jos olet 
yhdistänyt profiilisi tällaisen ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluihin tai sovelluksiin. Jos haluat liittää Philips Hue 
-valaistusjärjestelmäsi ulkopuolisen palveluntarjoajan tiliin, jaamme kyseiselle palveluntarjoajalle rajoitetusti tili- ja 
profiilitietoa. Ulkopuolinen palveluntarjoaja on itsenäinen rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta, ja sen oma 
tietosuojakäytäntö säätelee sen tietojen käyttöä. Lue huolella kunkin palveluntarjoajan käytännöt, jotta tiedät, 
miten Tietoja käytetään. 
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