
GoHerbalife.com-jäsenten tietoturvatavat 
 
Nämä GoHerbalife.com-jäsenten tietoturvatavat määrittävät millaisia 
tietotyyppejä minä Herbalife-jäsenenä kerään asiakkaistani, mahdollisista 
asiakkaista ja GoHerbalife.com-verkkosivustoni vierailijoista, sekä mihin 
tarkoituksiin käytän sekä siirrän ja julkistan niitä tietoja muille osapuolille. Kaikki 
näiden menettelytapojen muutokset julkaistaan tässä sivustossa, 
 
Omat tiedot 
 
Ottaessasi yhteyttä minuun, vieraillessasi verkkosivustollani, rekisteröityessäsi tai 
tehdessäsi tilauksen minä voin tallentaa nimesi, sukupuolesi, yhteystietojasi, IP-
osoitteesi, selaintietojasi ja vierailemiasi verkkosivustoja, luottokortin numeron, 
maksutietoja ja muita tietoja, joita vapaaehtoisesti annat eri aikoina mukaan 
lukien rekisteröinti samoin kuin ostotilauksesi ja ostotilaushistoriasi. Jos et halua 
antaa tätä tietoa minulle, älä lähetä sitä minulle. Joissakin tapauksissa se voi 
merkitä sitä, etten voi tarjota sinulle tiettyjä palveluja.  
 
Voin myös kerätä tietoja sinun tämän verkkosivuston käytöstäsi mukaan lukien 
väestölliset tiedot, ja suostumuksesi nojalla maantieteellisiä tietoja samoin kuin 
mieltäsi kiinnostavat tuotteet ja suosimasi markkinointikohteet. 
 
Voin saada sinusta tietoja myös kolmansilta osapuolilta mukaan lukien Herbalife 
International Inc.ja sen kansainväliset sisarliikkeet sekä sivuliikkeet. 
 
Keräämisen ja käytön tarkoitukset 
 
Voin kerätä ja käyttää tietojasi tilaustesi käsittelyyn, tarjotakseni palveluja sekä 
laskutus- ja tavaratoimitustarkoituksiin ja vastatakseni kysymyksiisi. Kerään ja 
käytän näitä tietoja myös oppiakseni enemmän tuote- ja palvelumieltymyksistäsi, 
jotta voin parantaa verkkosivustoni laatua sekä henkilökohtaistaa ja syventää 
kokemustasi henkilökohtaisen profiilisi perusteella. 
 
Tietojesi vastaanottajat 
 
Jaan tietojasi tälle: Herbalife Finland OY ja ulkopuolella sen sisaryrityksille ja 
liiketomintakumppaneille, jotka käyttävät tietojasi tarjotakseen sinulle 
asiakaspalveluja, käsitelläkseen ja lähettääkseen tilauksiasi, hallinnoidakseen 
maksuja sekä ratkaistakseen mahdollisia huolitsijoiden ja muiden 
palveluntarjoajien kanssa syntyviä ongelmia ja kiistoja. Herbalife Finland OY ja 
sen sisaryhtiöt voivat käyttää tietojasi myös ansioideni laskentaan ja 
suorittaakseen muita hallinnollisia tehtäviä Herbalifen myynti- ja 
markkinointisuunnitelman puitteissa. Tätä verkkosivustoa isännöivä Herbalife 
International of America, Inc. myös kerää henkilötietoja tämän sivuston 
käytöstäsi ja käyttää niitä suuntausten ja tilastoinnin analyyseihin. Tietoja 
Herbalifen tavoista käyttää tietojasi löytyy julkaisusta Herbalifen Tietosuojatavat 
osoitteessa https://az31823.vo.msecnd.net/content/fi-
fi/legal/fifi_herbalifeprivacypolicy.pdf. 



 
Antamalla minulle yhteystietosi annat suostumuksesi sille, että jaan 
tietojasi kohteelle nimeltä Herbalife Finland OY, joka myös voi jakaa 
tietojasi sisaryrityksilleen, sivuliikkeilleen ja liiketoimintakumppaneilleen 
Euroopan Unionin sisällä tai ulkopuolella liittyen ilmaistuun kiinnostukseesi 
Herbalife® -tuotteisiin tai Herbalifen liiketoimintatilaisuuksiin, 
markkinatutkimukseen sekä suuntausten ja tilastoinnin analysointiin. 

 
Tietojesi kansainväliset siirrot 
 
Jotkut kolmansista osapuolista, joille jaan tietojasi, sijaitsevat Euroopan Unionin 
ulkopuolella tai jossain maassa EU:n ulkopuolella, jotka eivät tarjoa samaa 
suojaustasoa kuin Euroopan Unioni. Turvatoimia tietojesi suojaukseksi on silti 
otettu käyttöön. 
 
Pääsy omiin tietoihisi ja niiden korjaukset 
 
Jos haluat saada tietoja omista tiedoistasi, jos tietosi muuttuvat tai jos uskot 
tietojesi olevan vääriä tai epätäydellisiä tai jos haluat kysyä minulta näistä 
tietoturvatavoista, voit ottaa minuun yhteyden. 
 
Voit peruuttaa markkinointiviestinnän tilauksesi tai muuttaa sen määrityksiä 
milloin tahansa käyttämällä tilauksen peruutuslinkkiä tai noudattamalla ohjeita 
saamissasi markkinointiviesteissä tai ottamalla yhteyden minuun suoraan. 


