
Multimediavastaanottimen tietosuojakäytännön yhteenveto 

 

 Jos päätät käyttää Tuotetta ja hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön, Pioneer voi kerätä ja 

käsitellä tietojasi, kuten sijaintitietoja, Tuotteen laitetunnusta, lokitietoja, Tuotteen asetuksia, 

puhetietoja, älypuhelimen yhteystietoja ja Tuotteen käyttötietoja, mukaan lukien tiedot 

suosikkiurheilujoukkueestasi ja -musiikistasi.  

 Pioneer käyttää tietojasi Palvelujen tuottamiseen ja parantamiseen ja Tuotteen 

tukipalvelujen tarjoamiseen sekä tietojesi yhdistämiseen anonymisoituihin koostetietoihin 

uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen käytettävää tilastollista analysointia varten.  

 Pioneer saattaa tallentaa tietosi Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville 

palvelimille.  

 Pioneer jakaa tietojasi kolmansille osapuolille, kumppanit ja palveluntarjoajat mukaan 

lukien, sen mukaan, mitä Palveluja käytät.  

 Sinulla on useita tietoihisi liittyviä oikeuksia, kuten oikeus tarkastaa ja korjata tietosi. 

Lisäksi sinulla on oikeus estää tietojesi käyttö suoramarkkinointiin ja profilointiin.  

Multimediavastaanottimen tietosuojakäytäntö 

Tätä Tietosuojakäytäntöä on muutettu viimeksi 16. joulukuuta 2019 (versio 1.0). 
Tämä multimediavastaanottimen (”Tietosuojakäytäntö”) koskee sitä Pioneerin 

multimediavastaanottimen mallia, jossa tämä Tietosuojakäytäntö näytetään (”Tuote”) ja siihen 

liittyviä Pioneer Corporationin (”Pioneer” tai ”me”) palveluja (”Palvelut”).  

Tietoturvasi on tärkeää Pioneerille. Kunnioitamme tietosuojaasi ja olemme sitoutuneet suojelemaan 

sitä. Osana tietoturvasi suojaamista ja toimintamme läpinäkyvyyttä parantaaksemme selitämme tässä 

Tietosuojakäytännössä, miten me ja yhteistyöyrityksemme keräämme, käytämme, jaamme ja 

suojaamme tietojasi (”tiedot” tai ”data”) Tuotteen ja Palvelujen yhteydessä.  

Elektronisten laitteiden kautta tapahtuvan tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä on Pioneer Corporation, 

incorporated at 28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan ja Tuotteiden 

jakelija Euroopan talousalueella on Pioneer Europe NV.  

Suosittelemme, että luet tämän Tietosuojakäytännön kokonaan ja varmistat hyväksyväsi 

tietosuojakäytäntömme ennen kuin käytät Palveluja ja Tuotetta.  



Koska tämä Tietosuojakäytäntö koskee maailmanlaajuista käyttöä, tässä Tietosuojakäytännöstä 

voidaan mainita Palveluja, jotka eivät ole käytettävissä kaikkien käyttäjien asuinalueella. 

I. Kerättävät tiedot  

Tuote voi kerätä seuraavia tietoja sen mukaan, miten käytät Tuotteita ja Palveluja.  

1. Paikkatiedot 

Kun käytät Palveluja, Tuote kerää paikkatietosi (leveys- ja pituusaste mukaan lukien) GPS-

toiminnon avulla, ja lähettää nämä tiedot Pioneerille ja määrätyille ulkoisille 

palveluntarjoajille, jotka toimittavat osan Palveluista joko Pioneerin palvelimen kautta tai 

suoraan.  

2. Tuotteen laitetunnus (BD-osoite) 

Kun käytät Palveluja, Tuote kerää laitetunnuksensa ja lähettää sen Pioneerille tai 

kolmannelle osapuolelle. Laitetunnus on kullekin Tuotteelle määritetty yksilöivä tunniste. 

Tätä tietoa käytetään Tuotteen tunnistamiseen ja Palvelujen toimittamiseen.  

3. Tuotteeseen liittyvät lokitiedot 

Kun käytät Tuotetta ja Palveluja, Tuote kerää lokitietoja (kuten tiedot siitä, miten usein 

käytät tiettyjä Tuotteen toimintoja, linkitettyjä sovelluksia, eri näyttötiloja ja NAVI-tilaa 

jne.) ja lähettää ne Pioneerille.  

4. Sääasetusten tiedot 

Jos päätät osana Palveluja käyttää säätietopalvelua, Tuote kerää lisäksi Tuotteen asetuksista 

tiedon käyttämästäsi (i) kielestä ja (ii) lämpötilayksiköistä (Fahrenheit tai celsius) ja lähettää 

nämä tiedot IBM:lle mahdollisesti kolmannen osapuolen ylläpitämien Pioneerin palvelimien 

kautta.  

5. Ääni-, puhe- ja sanaketiedot 

Jos päätät osana Palveluja käyttää puheentunnistuspalvelua Amazon Alexan kautta, Tuote 

kerää lisäksi (i) ääni- ja puhetietosi, mukaan lukien käyttämäsi ”huomiosana”, sekä (ii) 

Amazonin sinulle tunnukseksi määrittämän ”sanakkeen” ja siirtää nämä tiedot suoraan 

Amazonille analysoitavaksi.  

6. Älypuhelimen yhteystiedot 

Voit halutessasi tuoda Tuotteeseen nimi- ja puhelinnumerotietoja älypuhelimesi 

yhteystiedoista. Lisäksi, jos päätät käyttää joko Palvelujen handsfree-puhelutoimintoa tai 

Amazon Alexan puheentunnistuspalvelua, älypuhelimestasi kerätään sen yhteyshenkilön 



nimi ja puhelinnumero, jolle soitat. Pioneerin osalta nämä tiedot tallennetaan Tuotteeseen, 

mutta niitä ei lähetetä Pioneerin palvelimille. Kun käytät Amazon Alexaa, Tuote siirtää 

tiedot suoraan Amazonille puhelun yhdistämistä ja muita Amazonin tietosuojakäytännön 

osiossa III-2 kuvattuja käsittelyjä varten. 

7. Musiikki- ja urheilutiedot 

Jos päätät Palvelujen käytön osana käyttää Gracenote, Inc:n Sports Score -tulospalvelua, 

Tuote kerää lisäksi tiedot (i) suosikkiurheilulajistasi ja -urheilujoukkueestasi sekä niihin 

liittyvistä sarjoista sekä (ii) analyysi- ja metatiedot Tuotteen kautta kuuntelemastasi 

musiikista ja lähettää nämä tiedot suoraan Gracenote, Inc:lle.  

8. Tuoteasetusten tiedot 

Kun käytät Tuotetta ja Palveluja, Tuote kerää tietoja eri asetuksista, mukaan lukien 

kirjanmerkit, näytön mukautusvalinnat ja taustakuvat, ja lähettää nämä tiedot suoraan 

älypuhelimeesi CarAVAssist-sovellusta käyttämällä.  

 

II. Kerättyjen tietojen käyttötavat ja käytön oikeusperusteet  

1. Tuotteiden ja Palvelujen toiminta  

Pioneerin keräämiä tietoja käytetään haluttujen Palvelujen tuottamiseen ja Tuotteen 

tukipalvelujen antamiseen. 

2. Pioneerin yksilön tunnistamisen estävällä tavalla koostettujen käyttötietojen käyttö  

Pioneer käyttää Tuotteiden käytöstä kerättyjä tietoja koostetussa muodossa, jossa ei voida 

tunnistaa yksilöllisiä käyttäjiä. Pioneer käyttää näitä tietoja Tuotteen käyttötapojen 

selvittämiseen, jotta Pioneer voi  

–     parantaa Pioneerin tuotteita ja palveluja ja 

–     tehdä tutkimustyötä, analyyseja ja tutkimuksia ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja. 

3. Yhteys CarAVAssist-sovellukseemme 

Kun käytät Tuotetta ja Palveluja toimittamamme CarAVAssist-sovelluksen avulla, tietojen 

keruu ja käyttö tapahtuu CarAVAssist-sovelluksen tietosuojakäytännön mukaisesti. 

4. Tietojen käytön oikeusperusteet (Euroopan talousalueen asukkaille)  



Tuote käsittelee tietojasi yksittäisestä käyttökohteesta riippuen suostumuksellasi, 

sopimuksen perusteella tai Pioneerin oikeutettujen etujen (Palvelujen kehittäminen mukaan 

lukien) täyttämiseksi. Voit peruuttaa suostumuksesi ja lopettaa käytön milloin tahansa. 

III. Tietojen jakaminen ja jakamisen laajuus  

Pioneer jakaa tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:  

1. Kolmansien osapuolten toimittajat  

Valikoiduilla toimittajina toimivilla kolmansilla osapuolilla on pääsy henkilötietoihisi siinä 

laajuudessa kuin nämä tarvitsevat tietoja palvelimien ylläpitoa ja järjestelmiemme teknisten 

tukipalvelujen tuottamista varten. Jokainen toimittaja on velvoitettu käsittelemään tietoja 

luottamuksellisesti ja käyttämään niitä vain siinä rajoitetussa käyttötarkoituksessa, jonka 

perusteella jaamme tiedot. 

2. Kolmansien osapuolten palvelut 

Lisäksi, jos päätät käyttää seuraavia palveluja, seuraaville kolmansille osapuolille jaetaan 

seuraavassa määritetyt tiedot. Näiden kolmansien osapuolten tietojen käsittelyyn 

sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojamenettelyjä ja tietosuojakäytäntöjä. 

Jos haluat lisätietoja, tutustu alla lueteltujen kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin. 

a. Sääpalvelu 

Kolmas osapuoli: International Business Machines Corporation 

Tiedot: Paikkatiedot / sääasetusten tiedot 

Tietosuojakäytäntö: IBM:n tietosuojalausunto 

https://www.ibm.com/privacy/uk/en 

 

b. Sports Score -palvelu 

Kolmas osapuoli: Gracenote, Inc. 

Tiedot: Paikkatiedot / musiikki- ja urheilutiedot 

Tietosuojakäytäntö: Gracenoten tietosuojailmoitus 

http://www.gracenote.com/privacy-statement-gracenote-service 

 

c. Amazon Alexa 

Kolmas osapuoli: Amazon Services International, Inc. 

Tiedot: Paikkatiedot / laitetunnus / ääni-, puhe- ja sanaketiedot / älypuhelimen 

yhteystiedot 

https://www.ibm.com/privacy/uk/e


Tietosuojakäytäntö: Amazonin tietosuojailmoitus 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 

 

3. Tietojen käsittely- ja -hallintayritykset  

Saatamme jakaa tietoja sellaisille ulkoistusyrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä 

Palvelujen hallinnassa ja käytössä. Näissä tapauksissa hoidamme tietojen siirron ja 

tällaisten alihankkijoiden tietojen käsittelyn asianmukaisesti. 

4. Yhteistyöyrityksemme  

Joissakin tapauksissa saatamme tehdä yhteistyötä muiden kuin Pioneer-yritysten kanssa 

uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä tai olemassa olevien tuotteidemme 

parantamisessa ja tällaiseen yhteistyöhön saattaa liittyä Tuotteiden ja Palvelujen 

käyttötietojen jakaminen. Nämä tiedot ovat koostetusta muodossa eivät kyseiset yritykset 

pysty tunnistamaan niistä sinua tai mobiililaitettasi.  

5. Lainvalvonta  

Voimme ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille toimista, joiden uskomme kohtuullisen 

arvioinnin perusteella olevan lainvastaisia tai joista tiedottamisen uskomme auttavan 

lainvalvontaviranomaisia laittomien toimien tutkimisessa. Voimme lisäksi toimittaa tietoja 

lainvalvontaviranomaisille, jos kohtuullisen arvioinnin perusteella uskomme sinun 

rikkoneen käytäntöjämme tai uskomme tietojen julkaisun auttavan suojaamaan Pioneerin, 

sinun tai jonkun muun henkilön oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.  

6. (Mahdolliset) oikeustoimet  

Voimme jakaa tietoja muille tahoille, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää tai sen sallii. Tämän 

oikeusperusteen mukaisesti saatamme tarpeen mukaan jakaa tietoja viranomaisille tai 

haasteista, oikeuden määräyksistä tai muista oikeusprosesseista vastuullisille kolmansille 

osapuolille tai mikäli uskomme tietojen jakamisen olevan tarpeen vaatimustenmukaisuuden 

varmistamisen, laillisten oikeuksiemme varmistamisen tai meitä vastaan nostetuilta tai oman 

harkintamme mukaan meitä vastaan mahdollisesti nostettavilta oikeuskanteilta 

puolustautumisen takia.  

7. Liiketoiminnan siirtyminen  

Mikäli Pioneer, olennaisilta osin kaikki Pioneerin omaisuus tai Tuotteen tai Palvelut tarjoava 

liiketoimintayksikkö myydään, tiedot voidaan siirtää ostavalle yritykselle.  



IV. Tietojen säilytysaika  

Meille tai kolmansien osapuolten toimittajille lähetettyjä tietoja, joita käytetään 

osiossa II-2 kuvatulla tavalla, säilytetään kuusi kuukautta tai kunnes päätät, ettet halua meidän enää 

käsittelevän tietojasi.  Osiossa II-2 (laitetunnus ja lokitiedot osion I kuvauksen mukaisesti) 

kuvatulla tavalla käytetyt tiedot säilytetään viiden vuoden ajan tai kunnes päätät, ettet halua meidän 

enää käsittelevän tietojasi.  Tuotteeseen tallennetut tiedot pysyvät tallennettuina, kunnes poistat ne 

Tuotteesta.  Kun lopetat Tuotteen käyttöön, alusta Tuote, jotta siihen tallennetut tietosi poistuvat 

varmasti.  Osiossa III-2 luetelluille kolmansille osapuolille lähetettäviä tietoja säilytetään niin 

kauan kuin niiden käyttötarkoitus ja sovellettava lainsäädäntö edellyttävät.  Lisätietoja siitä, 

miten pitkään kyseiset kolmannet osapuolet säilyttävät tietoja, on kolmansien 

osapuolten tietosuojakäytännöissä, joiden URL-osoitteet on ilmoitettu osiossa III. 

V. Tietojen suojaus  

Pioneer on ottanut käyttöön kohtuulliset ja asianmukaiset menettelyt, joilla varmistetaan, että 

tietojen käsittely tapahtuu turvallisesti, tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti ja niin, ettei tietojen 

paljastumisesta muille kuin tässä Tietosuojakäytännössä kuvatuille tahoille ole vaaraa.  

Valitsemme palveluntoimittajat, joiden uskomme kykenevän takaamaan riittävän tietoturvan. 

Edellytämme palveluntarjoajiltamme samoja suojausmenettelyjä, joita käytämme itse. Teemme 

jokaisen palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, jossa määritetään palveluntarjoajalle velvollisuus 

varmistaa tietojen suojaus. Pyrimme suojelemaan henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi kaikin tavoin, 

mutta emme voi taata tietojen olevan täysin turvassa.  

VI. Siirto muihin maihin  

Pioneer saattaa tallentaa tietosi Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville palvelimille.  

Niiden kolmansien osapuolten palvelimet, joille tietoja jaetaan, saattavat myös sijaita Euroopan 

talousalueen ulkopuolella.  

Tämän Tietosuojakäytännön hyväksyminen on osoitus siitä, että hyväksyt tietojen siirtämisen, 

tallentamisen, käsittelyn ja muun käytön Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa. Lisäksi 

hyväksyt, että tietoihin saatetaan tällöin soveltaa yksityisyys- ja tietosuojalakeja, jotka poikkeavat 

oman asuinmaasi vastaavista laeista ja säädöksistä.  

VII. Muut verkkosivustot ja yhteisbrändätyt palvelut  

Tuotteessa ja Palveluissa saattaa olla mahdollisuus tarkastella, avata tai käyttää kolmansien 

osapuolten tarjoamia sovelluksia, verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja esimerkiksi Apple 

CarPlayllä tai Android Autolla, kun Tuotetta käytetään kyseisten sovellusten näyttönä.  Kolmansien 



osapuolten keräämien tietojen, jotka saattavat olla esimerkiksi paikkatietoja, yhteystietoja tai 

henkilötietoja, käsittely tapahtuu kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjen ja -

menettelyjen mukaisesti. Suosittelemme, että perehdyt näiden kolmansien osapuolten 

tietosuojakäytäntöihin ennen kuin luovut heille mitään tietoja.  

Tietyissä tapauksissa saatamme tarjota käyttöösi kolmannen osapuolen kanssa yhteisbrändätyn 

palvelun tai ominaisuuden. Jos annat tietoja tällaisen yhteisbrändätyn palvelun tai ominaisuuden 

käytön yhteydessä, nämä tiedot voidaan jakaa meidän ja kolmannen osapuolen välillä. Me 

käsittelemme näitä tietoja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti, mutta kolmannen osapuolen 

tietojenkäsittely tapahtuu tämän oman tietosuojakäytännön mukaisesti.  

VIII. Tietosuojakäytännön muutokset  

Pidätämme oikeuden muokata tai muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa julkaisemalla 

muokatun version. Tuotteen ja Palvelujen käytön jatkaminen muokatun version julkaisun jälkeen on 

osoitus siitä, että hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön päivitetyn version. 

Merkittävät muutokset koskevat vain niitä tietoja, jotka keräämme muutetun Tietosuojakäytännön 

voimaantulopäivän jälkeen, ellei toisin ole selkeästi muutoin määritetty.  

IX. Lasten yksityisyys  

Emme tuota tuotteita ja palveluja lapsille emmekä tietoisesti kerää tai käytä alle 16-vuotiaiden 

tietoja. Mikäli saamme tietää keränneemme henkilötietoja alle 16-vuotiaasta lapsesta, poistamme 

kaikki tällaiset tiedot mahdollisimman nopeasti. 

X. Oikeutesi 

Mikäli asut Euroopan talousalueella, sinulla on oikeus pyytää kopio käsittelemistämme 

henkilötiedoistasi, pyytää poistamaan henkilötietosi, pyytää muuttamaan virheellisiä henkilötietojasi 

ja tietyissä tapauksissa oikeus estää henkilötietojesi käyttö (esimerkiksi suoramarkkinointiin ja 

profilointiin). Jos asut jollakin muulla alueella, sinulla saattaa olla vastaavia oikeuksia, jotka johtuvat 

sovellettavasta lainsäädännöstä, kuten esimerkiksi Japanin asukkailla Japanin henkilösuojalaista ja 

Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion asukkailla Kalifornian vuoden 2018 kuluttajasuojalaista 

(CCPA), joka sisältää myös oikeuden estää henkilötietojen myynti.  Pioneer ei myy tässä 

Tietosuojakäytännössä kuvattuja henkilötietoja.  Voit käyttää niihin tietoihin liittyviä oikeuksiasi, 

joiden rekisterinpitäjä Pioneer on, ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä määritettyjä yhteystietoja 

käyttämällä.  

XI. Tuotetta ja Palveluja koskevat valitukset 



Jos olet tyytymätön siihen, miten Pioneer käsittelee tietojasi, voit valittaa siitä asianmukaiselle 

viranomaiselle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

XII. Tämän Tietosuojakäytännön yhteyshenkilö 

Tätä Tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt tulee osoittaa jäljempänä määritetyille tahoille. Koska 

haluamme varmistaa yksityisyytesi ja tietoturvasi, varmistamme henkilöllisyytesi kohtuullisin tavoin 

ennen pyyntösi toteuttamista. 

Euroopan talousalue 

Jos asut Euroopan talousalueella ja sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä, voit ottaa 

yhteyttä meihin kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen: 

Privacy@pioneer.eu tai 

PIONEER EUROPE NV Data Protection Officer, Haven 1087 - Keetberglaan 1 9120 Melsele 

Belgium  

Yhdysvallat ja Kanada 

Jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa ja sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä, voit ottaa 

yhteyttä meihin kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen: 

Privacy.Policy@pioneer-usa.com tai 

Pioneer Electronics (USA) Inc., Internet Team, 2050 W. 190th Street, Suite 100, Torrance, CA 90504 

U.S.A. 

Jos haluat tehdä Kalifornian kuluttajasuojalain mukaisen pyynnön, voit tehdä sen osoitteessa 

pioneerelectronics.com tai soittamalla seuraavaan puhelinnumeroon, joka on maksuton 

Yhdysvalloista soitettaessa: (800) 421-1613.    

Aasia 

Jos asut jossakin Aasian maassa (muualla kuin Japanissa) ja sinulla on kysyttävää tästä 

Tietosuojakäytännöstä, voit ottaa yhteyttä meihin kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:  

Pioneer Electronics AsiaCentre Pte. Ltd. Data Protection Officer, 2 Jalan Kilang Barat, #07-01, 

Singapore 159346 

Muut alueet 

Jos asut muulla alueella, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä oman alueesi yhteystietoja, jotka voit 

tarkistaa ”Contact Us” -kohdasta valitsemalla seuraavan linkin:  



http://pioneer.jp/support/index-e.html 

 

Voit ottaa yhteyttä edellä määritettyihin osoitteisiin myös, jos sinulla on muita kysymyksiä tai 

kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tuotteidemme ja palvelujemme tietosuojasta. 

  



Muokattu:  

versio 1.0: 16. joulukuuta 2019 


