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Microsoft

Microsoftin tietosuojalauseke
Päivitetty viimeksi: Huhtikuu 2018 Mikä on uutta?
Tietosuojasi on meille tärkeää. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, mitä
henkilökohtaisia tietoja Microsoft kerää voit sinulta, kun olet vuorovaikutuksessa
kanssamme ja kun käytät tuotteitamme, sekä miten käytämme näitä tietoja.
Microsoft tarjoaa useita erilaisia tuotteita alkaen kaikkialla maailmassa yritysten
toiminnassa käytettävistä palvelintuotteista ja jatkuen kotona käytettäviin laitteisiin,
kouluissa opiskelijoiden käyttämiin ohjelmistoihin ja kehittäjien tulevaisuuden luomiseen ja
ylläpitämiseen käyttämiin palveluihin. Tässä lausekkeessa esitetyt viittaukset Microsofttuotteisiin sisältävät Microsoftin palveluita, sivustoja, sovelluksia, ohjelmistoja, servereitä ja
laitteita.
Lue tästä tietosuojalausekkeesta tuotekohtaiset tiedot, jotka antavat lisätietoa joistain
Microsoft-tuotteista. Tämä tietosuojalauseke koskee Microsoftin ja sinun välistä
kanssakäymistä sekä alla lueteltuja Microsoft-tuotteita ja muita Microsoft-tuotteita, joissa
on tämä lauseke.
Keräämämme henkilökohtaiset tiedot
Microsoft kerää tietoja, jotta se voi toimia tehokkaasti ja tarjota parhaan mahdollisen
tuotteiden käyttökokemuksen. Annat osan näistä tiedoista suoraan, kun esimerkiksi luot
Microsoft-tilin, hallinnoit organisaatiosi lisenssitiliä, lähetät hakukyselyn Bingissä,
rekisteröidyt Microsoftin tapahtumaan, annat äänikomennon Cortanalle, lataat
dokumentin OneDriveen, hankit MSDN-paketin, liityt Office 365:een tai olet yhteydessä
meihin tukea varten. Osan tiedoista saamme tarkkailemalla esimerkiksi sellaisten
tekniikoiden kuin evästeiden avulla, miten käytät tuotteitamme, ja vastaanottamalla
virheraportteja sekä käyttötietoja laitteessasi suoritettavilta ohjelmistoilta.
Saamme tietoja myös kolmansilta osapuolilta. Suojaamme kolmansilta osapuolilta
hankittuja tietoja tässä lausekkeessa kuvattujen käytäntöjen sekä tietojen lähteen
asettamien lisärajoitusten mukaisesti. Nämä kolmansien osapuolten lähteet voivat
vaihdella ajan myötä, mutta niihin on lukeutunut seuraavia:
• tietopalveluita, joilta ostamme väestötilastollisia tietoja täydentämään keräämiämme
tietoja
• yhteisöpalveluita, kun annat Microsoft-tuotteelle luvan käyttää tietojasi yhdessä tai
useammassa yhteisöpalvelussa
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• palveluntarjoajia, jotka voivat auttaa meitä selvittämään sijaintisi IP-osoitteesi
perusteella, jotta voimme mukauttaa tiettyjä tuotteita sijaintisi mukaan
• kumppaneita, joiden kanssa tarjoamme yhdessä palveluita tai toteutamme
markkinointitoimia
• julkisesti saatavilla olevia lähteitä, kuten avoimia julkishallinnon tietokantoja tai muita
yleisesti saatavilla olevia tietoja.
Voit itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja keräämme. Voit kieltäytyä antamasta meille
henkilötietoja. Jos kuitenkin päätät olla antamatta tietoja, joita tuotteen tai ominaisuuden
toimittaminen edellyttää, et ehkä voi käyttää kyseistä tuotetta tai ominaisuutta.
Keräämämme tiedot riippuvat toiminnastasi Microsoftin kanssa, tekemistäsi valinnoista,
mukaan lukien tietosuoja-asetuksistasi, sekä käyttämistäsi tuotteista ja ominaisuuksista.
Keräämämme tiedot voivat sisältää seuraavia asioita:
Nimi ja yhteystiedot. Keräämme etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen,
puhelinnumeron ja muita samankaltaisia yhteystietoja.
Tunnistetiedot. Keräämme salasanat, salasanavihjeet ja vastaavat turvallisuustiedot, joita
käytetään todentamiseen ja tilin käyttämiseen.
Väestötilastolliset tiedot. Keräämme tietoja sinusta, kuten iän, sukupuolen, maan ja
ensisijaisen kielen.
Maksutiedot. Keräämme tarvittavat tiedot, jotta voimme käsitellä maksusi, jos teet
ostoksia. Keräämme esimerkiksi maksuvälineen numeron (kuten luottokortin numeron) ja
maksuvälineeseen liittyvän turvakoodin.
Laite- ja käyttötiedot. Keräämme tietoja laitteestasi sekä siitä, miten sinä ja laite viestitte
Microsoftin kanssa ja käytätte tuotteitamme. Keräämme esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Tuotteen käyttötiedot. Keräämme tietoja käytetyistä ominaisuuksista, ostetuista
tuotteista ja avatuista verkkosivuista. Näitä tietoja ovat muun muassa Bingille,
Cortanalle ja keskusteluboteille annetut puhe- ja tekstihakukyselyt tai -komennot.
Tähän sisältyvät myös valitsemasi asetukset sekä eniten käyttämäsi
ohjelmistomääritykset.
• Laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskevat tiedot. Keräämme tietoja laitteesta ja
verkosta, joita käytät tuotteisiimme yhdistämiseen. Tiedot sisältävät laitteeseen
asennettujen käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmien tiedot, myös tuoteavaimet. Ne
sisältävät myös IP-osoitteen, laitetunnisteet (kuten puhelimen IMEI-numeron) sekä
aluekohtaiset asetukset ja kieliasetukset.
• Virheraportit ja suorituskykytiedot. Keräämme tietoja tuotteiden suorituskyvystä ja
tuotteissa esiintyvistä ongelmista. Näiden tietojen avulla voimme suorittaa
käytettyjen tuotteiden vianmäärityksen, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja
tarjota ratkaisuja ongelmiin. Tuotteen ja asetusten mukaan virheraportit (joita joskus
kutsutaan nimellä "kaatumisvedos") voivat sisältää tietoja esimerkiksi ongelman
tyypistä tai vakavuudesta, virheeseen liittyvästä ohjelmasta tai laitteesta, virheen
tapahtumisen aikana käytettyjen tiedostojen sisällöstä ja laitteen muista ohjelmista.
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• Vianmääritys ja apudata. Kun otat yhteyttä Microsoftin tukeen vianmääritystä ja apua
varten, keräämme tietoja sinusta, laitteistosta ja ohjelmista sekä muita tapaukseen
liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi yhteys- tai todentamistiedot,
Microsoftin kanssa käytyjen keskustelujen sisällöt ja muut viestit, tiedot laitteen tai
sovelluksen kunnosta virheen tapahtuessa ja vianmäärityksen aikana sekä
ohjelmistoasennusten ja laitekokoonpanojen järjestelmä- ja rekisteritiedot.
Kiinnostuksen kohteet ja suosikit. Keräämme tietoja kiinnostuksen kohteista ja
suosikeista, kuten mitä joukkueita seuraat urheilusovelluksessa, mitä ohjelmointikieliä
suosit, mitä osakkeita seuraat taloussovelluksessa tai mitä suosikkikaupunkeja lisäät
sääsovellukseen. Näiden selkeästi annettujen tietojen lisäksi kiinnostuksen kohteet ja
suosikit voidaan myös päätellä tai johtaa muista keräämistämme tiedoista.
Yhteystiedot ja suhteet. Keräämme tietoja yhteystiedoista ja suhteista, jos käytät
yhteystietojen hallintaan jotakin Microsoft-tuotetta, kuten esimerkiksi Outlook.comia, tai
jos käytät viestintään tai vuorovaikutukseen muiden ihmisten tai organisaatioiden kanssa
jotain tuotetta, kuten esimerkiksi Visual Studion Team Services -ominaisuutta.
Sijaintitiedot. Tuotteilla, joissa on sijaintitietoja parantavia ominaisuuksia, keräämme
tietoja sijainnista, joka voi olla joko tarkka tai epätarkka. Tarkka sijaintitieto voi olla GNSS
(Global Navigation Satellite System) -tieto (esim. GPS) tai lähellä sijaitsevien
matkapuhelinverkon tukiasemien ja WLAN-tukiasemien tunnistetieto. Keräämme tiedot,
kun otat sijaintiin perustuvat tuotteet tai ominaisuudet käyttöön. Epätarkka sijaintitieto voi
olla esimerkiksi IP-osoitteesta johdettu sijainti tai sijainnin epätarkasti (kuten kaupungin tai
postinumeron tasolla) ilmoittava tieto.
Sisältö. Keräämme tarvittaessa viestien ja tiedostojen sisältöä, jotta voimme tarjota sinulle
käyttämiäsi tuotteita. Jos esimerkiksi lähetät tiedoston Skypen avulla toiselle Skypekäyttäjälle, meidän on kerättävä tiedoston sisältö, niin että voimme näyttää sen sinulle ja
toiselle käyttäjällä, kun olette suorassa keskustelussa. Jos vastaanotat sähköpostiviestin
Outlook.comissa, meidän on kerättävä kyseisen sähköpostin sisältö, niin voimme toimittaa
sen postilaatikkoosi, näyttää sen sinulle, antaa sinun vastata viestiin ja säilyttää viestin
puolestasi, kunnes poistat sen. Muut viestintäpalveluiden tarjoamista varten keräämämme
tiedot sisältävät seuraavat asiat:
•
•
•
•

sähköpostiviestin aiherivi ja teksti,
pikaviestin teksti tai muu sisältö,
videoviestin ääni- ja kuvatallenne sekä
vastaanottamasi ääniviestin tai sanelemasi tekstiviestin ääninauhoite ja tekstiesitys.

Video. Jos käyt Microsoft Store -myymälöissä tai muissa toimipisteissä, tai osallistut
Microsoftin tapahtumaan, kuvasi voi tallentua turvakameroihimme.
Jos käytät oman harkintasi mukaan Spendiä, voimme palvelun tarjoamiseksi kerätä myös
maksukorttiin, kuittiin tai finanssitransaktioon liittyviä tietoja.
Jos sinulla on käytössä Yritysten verkkopalvelut, Microsoft kerää jäljempänä kohdassa
Yrityksen ja kehittäjän tuotteet kuvatut tiedot.
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Keräämme myös meille antamasi tiedot sekä meille lähettämiesi viestien, kuten
kirjoittamiesi palautteiden ja tuotearvostelujen, sisällön sekä asiakastuelle lähettämiesi
kysymysten ja tietojen sisällöt. Kun otat yhteyttä esimerkiksi asiakastukeemme,
edustajiemme kanssa käytyjä puheluja ja keskusteluja voidaan valvoa ja tallentaa.
Alla olevissa tuotekohtaisissa osioissa kuvataan kyseisten tuotteiden käyttöä koskevat
tietojenkeräyskäytännöt.
Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietoja
Microsoft käyttää keräämiään tietoja kolmeen alla tarkemmin kuvattuun
perustarkoitukseen: (1) liiketoimintansa tarpeisiin ja tarjoamiensa tuotteiden
toimittamiseen, parantamiseen ja mukauttamiseen, (2) viestien, mukaan lukien
markkinointiviestit, lähettämiseen ja (3) mainosten näyttämiseen joko omissa mainonnalla
tuetuissa tuotteissaan (esimerkiksi MSN ja Bing) tai kolmansien osapuolien tarjoamissa
tuotteissa.
Yhdistämme keräämämme tiedot, jotta voimme tarjota saumattoman, yhdenmukaisen ja
mukautetun käyttökokemuksen. Esimerkiksi Cortana voi antaa kiinnostuksen kohteisiin
liittyviä tietoja Microsoft Urheilu -sovellukseen lisättyjen suosikkijoukkueiden tietojen
perusteella, Microsoft Store voi suositella sovelluksia hyödyntämällä tietoja siitä, miten
käytät eri sovelluksia ja palveluita. Olemme kuitenkin parantaneet yksityisyyttä
kehittämällä sisäisiä teknisiä ja toimintoihin perustuvia turvajärjestelmiä, jotta voimme
estää tiettyjen tietojen yhdistelmät. Säilytämme esimerkiksi tietoja, joita keräämme, kun et
ole todennettuna (et ole kirjautuneena sisään), erillään kaikista niistä tilitiedoista (kuten
nimestä, sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta), joista tunnistamme sinut suoraan.
Tuotteiden tarjoaminen ja parantaminen. Käytämme tietoja tarjoamiemme tuotteiden
tarjoamiseen ja parantamiseen sekä oleellisten liiketoimintatehtävien suorittamiseen.
Näihin kuuluvat tuotteiden tarjoaminen, tuotteiden suorituskyvyn ylläpito ja parantaminen,
uusien ominaisuuksien kehittäminen, tutkimustyön tekeminen ja asiakastuen tarjoaminen.
Seuraavassa on esimerkkejä tällaisista käyttötavoista:
• Tuotteiden tarjoaminen. Käytämme tietoja tuotteisiimme liittyvien tapahtumien
toteuttamiseen ja tuotteidemme tarjoamiseen. Nämä tuotteet sisältävät usein
mukautettuja ominaisuuksia ja suosituksia, jotka lisäävät tuottavuutta sekä
parantavat ja mukauttavat automaattisesti käyttökokemusta aktiviteeteistasi,
kiinnostuksen kohteistasi ja sijainnistasi saamiemme tietojen perusteella.
• Asiakastuki. Käytämme tietoja tuotteessa esiintyvien ongelmien vianmääritykseen,
asiakkaiden laitteiden korjaamiseen ja muiden asiakas- ja tukipalveluiden
tarjoamiseen.
• Tuotteen aktivointi. Käytämme tietoja (kuten esimerkiksi sijaintia, laitteen ja
sovelluksen tyyppiä sekä laitteen, sovelluksen, verkon ja tilauksen yksilöllisiä
tunnisteita) sellaisten ohjelmistojen ja laitteiden aktivoimiseen, jotka edellyttävät
aktivointia.
• Tuotekehitys. Käytämme tietoja tuotteidemme jatkuvaan parantamiseen, mukaan
lukien uusien ominaisuuksien tai toimintojen lisäämiseen. Käytämme esimerkiksi
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virheraportteja suojausominaisuuksien parantamiseen, hakutuloksia ja klikkauksia
Bingissä hakutulosten relevanssin parantamiseen, käyttötapatietoja uusien
ominaisuuksien priorisointiin ja äänitallenteita äänisyöteominaisuuksista
puheentunnistuksen tarkkuuden parantamiseen.
• Suojaus, turvallisuus ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Käytämme tietoja
tuotteidemme ja asiakkaidemme suojauksen turvaamiseen, petosten havaitsemiseen
ja estämiseen, ohjelmistokäyttöoikeuksien oikeellisuuden vahvistamiseen,
erimielisyyksien ratkaisemiseen ja sopimustemme toimeenpanemiseen.
Suojausominaisuutemme ja -tuotteemme voivat estää haittaohjelmistojen toiminnan
ja ilmoittaa käyttäjille, jos heidän laitteiltaan löytyy haittaohjelmistoja. Jotkin viestien
ja tiedostojen synkronointituotteemme, kuten Outlook ja OneDrive, tarkistavat
esimerkiksi järjestelmällisesti ja automaattisesti tietoja tunnistaakseen epäillyn
roskapostin, virukset, vahingollisen toiminnan tai URL-osoitteet, jotka on ilmoitettu
huijauksiksi, tietokalasteluksi tai haittaohjelmalinkeiksi, ja voimme estää viestien
toimittamisen tai poistaa sisältöä, jos se on ehtojemme vastaista.
• Liiketoimintatehtävät. Käytämme tietoja sellaisten koosteanalyysien ja
liiketoimintatietojen hallinnan kehittämiseen, joiden avulla voimme harjoittaa ja
suojata liiketoimintaamme, tehdä harkittuja päätöksiä ja luoda raportteja
liiketoimintamme tehokkuudesta.
Viestintä. Käytämme keräämiämme tietoja kommunikointiin kanssasi sekä
kommunikoinnin mukauttamiseen. Saatamme esimerkiksi ottaa sinuun yhteyttä
puhelimitse tai sähköpostitse tai muilla tavoin ilmoittaaksemme sinulle tilauksesi
lähestyvästä päättymisestä, keskustellaksemme lisenssitilistäsi, kertoaksemme saatavilla
olevista turvallisuuspäivityksistä tai verkko-ostoskorissasi olevista kohteista, antaaksemme
tietoa ja kyselläksemme sinulta palvelu- tai korjauspyynnöstä, kutsuaksemme sinut
vastaamaan kyselyyn tai kertoaksemme sinulle, että sinun on ryhdyttävä toimiin pitääksesi
tilisi aktiivisena. Lisäksi voit tehdä sähköpostitilauksia ja valita, haluatko vastaanottaa
Microsoftilta markkinointiviestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, kirjepostina ja puhelimitse.
Lisätietoja yhteystietojen, sähköpostitilausten ja markkinointiviestien hallinnasta on tämän
tietosuojalausekkeen osiossa Käyttö ja hallinta.
Mainonta. Microsoft ei käytä mainonnan kohdentamiseen sinulle mitään tietoja siitä, mitä
sanot sähköpostiviesteissä, chat-keskusteluissa, videopuheluissa tai puhepostissa, tai
tietoja asiakirjoistasi, kuvistasi tai muista henkilökohtaisista tiedoistasi.
Käytämme välillämme tapahtuvien kanssakäyntien, joidenkin tuotteiden sekä kolmansien
osapuolien Internet-ominaisuuksien kautta keräämiämme tietoja mainonnan
näyttämiseen. Esimerkki:
• Microsoft voi tietojesi perusteella valita ja esittää jotkin niistä mainoksista, joita näet
Microsoftien omistamilla verkkosivustoilla, kuten Microsoft.com, MSN ja Bing.
• Kun mainontatunnus on otettu käyttöön Windows 10:ssä osana tietosuoja-asetuksia,
Microsoftin sovellukset saavat mainontatunnuksen käyttöoikeuden ja voivat käyttää
sitä (pitkälti sitä samalla tavalla kuin sivustot käyttävät evästeeseen tallennettua
yksilöllistä tunnistetta) sellaisten sovellusten mainosten valintaan ja esittämiseen.
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• Voimme jakaa keräämämme tiedot Oathin, AppNexusin tai Facebookin kaltaisten
kolmansien osapuolten kanssa (katso alla), jotta ne pystyvät valitsemaan ja
näyttämään jotkin meidän tuotteissamme ja heidän tuotteissaan olevat mainokset tai
näiden kumppaneiden palvelemien muiden sivustojen tai sovellusten mainokset.
• Mainostajat voivat halutessaan lisätä sivustoilleen Microsoftin jäljitteitä, jotta
Microsoft voi kerätä mainostajien sivustoilta tietoja esimerkiksi aktiviteeteista,
ostoista ja käynneistä. Näiden tietojen avulla Microsoft kohdistaa sitten mainoksia
mainostajien puolesta. Jaamme tietoja myös suoraan palveluntarjoajien, kuten
Oathin, AppNexusin tai Facebookin kanssa, jotta he voivat tarjota palveluita
puolestamme tai toimia kumppaninamme mainontakumppaniemme mainosten
valitsemisessa ja näyttämisessä.
Näkemäsi mainokset voidaan kerätä käsittelemiemme tietojen perusteella, joita ovat
esimerkiksi kiinnostuksenkohteesi, suosikkisi, sijaintisi, tapahtumasi, tapasi, jolla käytät
tuotettamme, hakukyselysi tai katsomasi sisältö. Jos esimerkiksi katsot MSN:ssä sisältöä
autoista, saatamme näyttää automainoksia. Jos teet esimerkiksi haun "pizzapaikat Seattle"
Bingissä, saatat hakutuloksissasi nähdä Seattlen ravintoloiden mainontaa.
Näkemäsi mainokset voidaan valita myös kiinnostuksen kohteiden tai muiden niiden
tietojen perusteella, joita saamme sinusta ajan kuluessa demografiatietojen, paikkatietojen,
hakukyselyjen, kiinnostuksen kohteiden ja suosikkien, tuotteidemme ja sivustojemme
käyttötapojen sekä mainostajiemme ja kumppaneidemme sivustojen ja sovellusten avulla.
Tässä lausekkeessa kutsumme näitä mainoksia "kiinnostuksen kohteisiin perustuvaksi
mainonnaksi". Jos esimerkiksi katsot pelisisältöä osoitteessa xbox.com, voit nähdä
pelitarjouksia MSN:ssä. Kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan toimittamiseksi
yhdistämme laitteeseen lisätyt evästeet keräämiimme tietoihin (kuten IP-osoitteeseen), kun
selaimesi on yhteydessä sivustoihimme. Jos estät kiinnostuksen kohteisiin perustuvien
mainosten vastaanoton, näihin evästeisiin liittyviä tietoja ei käytetä.
Lisätietoja mainontaan liittyvästä tietojen käytöstä on esimerkiksi:
• mainosalan parhaissa käytännöissä ja sitoumuksissa. Microsoft on Network
Advertising Initiative (NAI) -ohjelman jäsen ja noudattaa NAI:n sääntöjä.
Noudatamme myös seuraavia itsesäänteleviä ohjelmia:
◦ Yhdysvallat: Digital Advertising Alliance (DAA)
◦ Eurooppa: European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
◦ Kanada: Ad Choices: Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) / Choix de
Pub: l'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC)
• Lapset ja mainonta. Emme lähetä kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia
lapsille, jotka ovat Microsoft-tilin syntymäajan perusteella alle 13-vuotiaita.
• Tietojen säilyttäminen. Kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainosten osalta
säilytämme tietoja korkeintaan 13 kuukauden ajan, ellemme saa suostumustasi
niiden pidempään säilytysaikaan.
• Tietojen jakaminen. Joissakin tapauksissa jaamme mainostajille raportteja heidän
sivustoiltaan tai mainoksistaan keräämistämme tiedoista.
• Muiden mainontayritysten keräämät tiedot. Mainostajat saattavat toisinaan
sisällyttää omia jäljitteitä (tai omien yhteistyökumppaneidensa jäljitteitä)
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näyttämiimme mainoksiin, jolloin he voivat itse asettaa ja lukea oman evästeensä.
Lisäksi Microsoft tekee yhteistyötä kolmansien osapuolien mainostusyritysten kanssa
joidenkin mainospalveluidemme tuottamisessa ja lisäksi sallii muiden kolmansien
osapuolten mainostusyritysten näyttää mainoksia sivustoillaan. Nämä kolmannet
osapuolet voivat sijoittaa evästeitä tietokoneeseesi ja kerätä tietoja sivustojen ja
online-palvelujen käytöstäsi. Tällä hetkellä näitä yrityksiä ovat muun muassa
seuraavat: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket
Fuel, Yahoo!. Lisätietoja kunkin yrityksen käytännöistä ja sen tarjoamista
vaihtoehdoista saat napsauttamalla yllä olevien yritysten nimiä. Monet niistä ovat
myös NAI:n tai DAA:n jäseniä. Molemmat niistä tarjoavat helpon tavan estää
osallistuvien yritysten mainosten kohdistaminen.
Syitä siihen, miksi jaamme henkilökohtaisia tietoja
Jaamme henkilökohtaisia tietoja luvallasi tai jos se on tarpeen, jotta voimme suorittaa
pyytämäsi tai valtuuttamasi tapahtuman tai tuotteen tarjoamisen. Jaamme esimerkiksi
sisältöä kolmansien osapuolien kanssa, kun haluat meidän tekevän niin, kuten silloin, kun
lähetät sähköpostiviestin kaverillesi, jaat valokuvia ja asiakirjoja OneDrivessa tai linkität
tilejä muihin palveluihin. Kun annat maksutiedot tehdäksesi oston, jaamme maksutiedot
pankkien ja muiden maksutapahtumia käsittelevien tai muita rahoituspalveluita tarjoavien
tahojen kanssa sekä petoksen estämistä ja luottoriskin vähentämistä varten.
Lisäksi jaamme henkilökohtaisia tietoja Microsoftin valvomien konserniyhtiöiden ja
tytäryhtiöiden välillä. Jaamme henkilökohtaisia tietoja myös puolestamme toimivien
toimittajien tai edustajien kanssa tässä lausekkeessa kuvattuihin tarkoituksiin. Esimerkiksi
yritykset, jotka olemme palkanneet tarjoamaan asiakaspalvelutukea tai avustamaan
järjestelmiemme ja palveluidemme suojaamisessa ja varmistamisessa, voivat tarvita pääsyä
henkilökohtaisiin tietoihin kyseisten toimia varten. Tällaisissa tapauksissa näiden yritysten
tulee noudattaa tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksiamme, eivätkä ne saa käyttää meiltä
saamiaan henkilökohtaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Voimme myös
paljastaa henkilökohtaisia tietoja osana yrityksen liiketapahtumaa, kuten fuusiota tai
omaisuuden myyntiä.
Lisäksi käytämme, siirrämme, luovutamme ja säilytämme henkilökohtaisia tietoja
(esimerkiksi Outlook.com-sähköpostien sisältöä tai yksityisissä OneDrive-kansioissasi
olevia tiedostoja), kun meillä on hyvä syy uskoa, että se on tarpeen jostakin seuraavista
syistä:
1. noudattaaksemme voimassa olevia lakeja tai vastataksemme validiin
oikeustoimiprosessiin, mukaan lukien lainvalvojille tai muille julkishallinnon tahoille
2. suojellaksemme asiakkaitamme, esimerkiksi estääksemme roskapostia tai tuotteen
käyttäjiin kohdistuvia petosyrityksiä, tai auttaaksemme ehkäisemään kuolemia tai
vakavia loukkaantumisia
3. toimiaksemme ja ylläpitääksemme tuotteidemme turvallisuutta, mukaan lukien
tietokonejärjestelmiämme tai verkostoamme kohtaan kohdistuvien hyökkäysten
torjunta ja pysäyttäminen
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4. suojaamme Microsoftin oikeuksia tai omaisuutta, mukaan lukien palveluiden käyttöä
koskevien ehtojen täytäntöönpano – jos saamme tiedon siitä, että joku käyttää
palveluitamme hyödyntääkseen Microsoftin varastettua immateriaaliomaisuutta tai
aineellista omaisuutta, emme kuitenkaan tutki asiakkaan yksityistä sisältöä itse, vaan
saatamme siirtää asian viranomaisten käsiteltäväksi.
Saat lisätietoja tiedoista, jotka luovutamme vastauksena lainvalvojien ja muiden
julkishallinnon tahojen pyyntöihin, tarkastelemalla lainvalvontaa koskevaa
avoimuusraporttiamme osoitteessa www.microsoft.com/en-us/about/corporateresponsibility/lerr/.
Huomaa, että jotkin tuotteemme sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten tuotteisiin,
joiden tietosuojakäytännöt eroavat Microsoftin tietosuojakäytännöistä. Jos annat
henkilökohtaisia tietoja mihin tahansa kyseisistä tuotteista, niiden tietosuojalausekkeet
koskevat tietojasi.
Henkilökohtaisten tietojen katselu ja hallinta
Voit katsella, muokata tai poistaa useiden Microsoft-tuotteiden sisältämiä henkilökohtaisia
tietojasi verkossa. Voit myös valita, miten Microsoft kerää ja käyttää tietojasi.
Henkilökohtaisten tietojen katselu ja hallinta määräytyy käyttämiesi tuotteiden mukaan.
Esimerkki:
• Microsoftin tietosuojan koontinäyttö. Voit tarkastella ja hallita eri Microsoftpalveluiden aktiviteettitietoja Microsoftin tietosuojan koontinäytössä osoitteessa
account.microsoft.com/privacy. Täältä voit tarkastella Microsoft-tiliisi liittyviä selaus-,
haku- ja sijaintitietoja tai poistaa ne. Voit myös hallita Cortanan muistikirjan ja
Microsoft Health -palvelun tietoja.
• volyymikäyttöoikeuskeskuksessa (VLSC). Täältä täältä löydät helposti kaikki
lisenssitietosi yhdestä paikasta.
• Microsoft-tili. Jos haluat katsella, muokata tai poistaa profiili- ja maksutietoja
Microsoft-tilillä, vaihtaa salasanasi, lisätä suojaustietoja tai sulkea tilisi, voit tehdä niin
siirtymällä osoitteeseen account.microsoft.com. Siellä voit hallita myös muita
Microsoft-tuotteita.
• Skype. Jos haluat katsella, muokata tai poistaa Skype-tilisi profiili- ja maksutietoja tai
vaihtaa salasanasi, voit kirjautua sisään tilillesi osoitteessa login.skype.com/login.
• Xbox. Jos käytät Xbox Liveä tai Xbox.comia, voit katsella tai muokata
henkilökohtaisia tietojasi, mukaan lukien laskutus- ja tilitiedot, yksityisyysasetuksia
sekä verkkoturvan ja tietojen jakamisen asetuksia Oma Xbox -kohdassa Xboxkonsolissa tai Xbox.com -sivustolla.
• Microsoft Store. Voit katsella Microsoft Store -profiili- ja -tilitietojasi siirtymällä
osoitteeseen www.microsoftstore.com/ ja valitsemalla Näytä tili tai Tilaushistoria.
• Microsoft.com. Voit katsella ja päivittää microsoft.com-profiiliasi osoitteessa
Microsoft.comin Profiilikeskuksessa.
• Jos sinulla on julkinen Microsoft Developer Network -profiili, voit katsella ja muokata
sitä osoitteessa connect.microsoft.com/profile.aspx.
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Jos et voi katsella tiettyjä Microsoftin keräämiä henkilökohtaisia tietoja yllä olevien linkkien
tai käyttämiesi Microsoft-tuotteiden kautta, voit aina ottaa yhteyttä Microsoftiin
käyttämällä verkkolomakettamme. Vastaamme pyyntöihin katsella tai poistaa
henkilökohtaiset tietosi 30 päivän kuluessa.
Viestintäasetuksesi
Voit valita, haluatko vastaanottaa Microsoftilta markkinointiviestintää sähköpostin,
tekstiviestien, kirjepostin ja puhelimen välityksellä. Jos saat meiltä markkinointiviestintää
sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä ja haluat estää ne, voit tehdä niin noudattamalla
kyseisessä viestissä olevia ohjeita. Voit myös tehdä valintoja markkinointiviestien
vastaanottamisesta sähköpostitse, puhelimitse ja kirjepostilla kirjautumalla omalle
Microsoft-tilillesillesi ja tarkastelemalla viestintäoikeuksiasi. Tilillä voit päivittää
yhteystietoja, hallita kaikkien Microsoftin palveluiden yhteydenottoasetuksia, estää
sähköpostitilauksia ja valita, haluatko jakaa yhteystietosi Microsoftin kumppanien kanssa.
Jos sinulla ei ole henkilökohtaista Microsoft-tiliä, voit hallita Microsoftin
sähköpostiyhteydenottoasetuksiasi käyttämällä tätä verkkolomaketta. Nämä valinnat eivät
vaikuta tiettyihin Microsoft-palveluihin liittyviin pakollisiin palveluviesteihin tai kyselyihin ja
muihin tiedotteisiin, joiden tilaukset on peruutettava erikseen.
Mainonta-asetukset
Voit kieltäytyä vastaanottamasta mielenkiinnon kohteisiisi perustuvaa mainontaa
Microsoftilta käymällä estosivullamme. Kun poistat mainokset, valintasi tallennetaan
kohteeseen evästeeseen, joka on määritetty käyttämällesi selaimelle. Estoeväste on
voimassa viisi vuotta. Jos poistat evästeet laitteestasi, sinun täytyy tehdä estäminen
uudelleen.
Voit myös linkittää estovalintasi henkilökohtaiseen Microsoft-tiliisi. Sitten estämistä
käytetään kaikkiin laitteisiin, joissa kyseistä tiliä käytät, ja sen käyttämistä jatketaan, kunnes
joku kirjautuu kyseiseen laitteeseen eri henkilökohtaisella Microsoft-tilillä. Jos poistat
evästeet laitteestasi, sinun täytyy kirjautua sisään uudelleen, jotta asetukset tulevat
voimaan.
Voit estää Windows-sovelluksissa näytettävät mainokset henkilökohtaiseen Microsoft-tiliisi
liitetyn eston avulla. Voit estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvat mainokset myös
poistamalla mainontatunnuksen käytöstä Windowsin asetuksissa.
Koska kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan käytettyjä tietoja käytetään myös
muihin tarvittaviin tarkoituksiin (mukaan lukien tuotteidemme tuottaminen, analysointi ja
petosten havaitseminen), kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan estäminen ei
estä kyseisten tietojen keräämistä. Se ei myöskään tarkoita, ettet enää näe mainoksia tai
näkisit vähemmän mainoksia. Jos estät kyseisen mainonnan, näkemäsi mainokset eivät
kuitenkaan enää perustu kiinnostuksen kohteisiin, ja ne eivät ehkä liity kiinnostuksen
kohteisiisi yhtä hyvin kuin aiemmin.
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Voit kieltäytyä vastaanottamasta mielenkiinnon kohteisiisi perustuvaa mainontaa
kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa olemme kumppaneita, vierailemalla heidän
sivustoillaan (katso yllä).
Selainpohjainen hallinta
• Evästeiden hallintatyökalut. Asiaankuuluvat selainpohjaiset evästeiden
hallintatyökalut on kuvattu tämän tietosuojalausekkeen osiossa Evästeet.
• Seurantasuojaus. Internet Explorer (versio 9 ja sitä uudemmat) sisältää
seurantasuojausominaisuuden, joka estää kolmansien osapuolien sisällön, kuten
evästeet kaikista sivustoista, jotka on lueteltu lisäämässäsi
seurantasuojausluettelossa. Rajoittamalla näihin sivustoihin tehtäviä kutsuja selain
rajoittaa tietoja, joita kyseiset kolmansien osapuolten sivustot voivat kerätä sinusta.
• Selaimen asetukset Do Not Track -toimintoa varten. Joissakin selaimissa on
sisäänrakennettu Do Not Track (DNT) -toiminto, joka voi lähettää sivustoille viestin,
jossa ilmoitetaan, ettet halua tulla jäljitetyksi. Koska DNT-signaalin tulkinnasta ei ole
vielä yhteisymmärrystä, Microsoft-palvelut eivät tällä hetkellä reagoi selaimen DNTsignaaleihin. Jatkamme työskentelyämme verkkoteollisuuden kanssa, jotta voimme
määrittää yhteisen sopimuksen DNT-signaaleihin käsittelyyn. Tällä välin voit käyttää
muita tarjoamiamme tietojen keräämisen ja käytön hallinnan työkaluja. Voit
esimerkiksi estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan Microsoftilta edellä
kuvatulla tavalla.
Evästeet ja vastaavat tekniikat
Microsoft käyttää evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) ja vastaavia
tekniikoita sivustojemme ja verkkopalveluidemme tarjoamiseen ja tietojen keräämiseen.
Evästeen teksti koostuu yleensä sarjasta numeroita ja kirjaimia, jotka yksilöivät
tietokoneesi, mutta se voi myös sisältää muita tietoja. Microsoftin sovellukset käyttävät
samanlaisiin tarkoituksiin lisätunnisteita, kuten mainontatunnusta Windowsissa, ja monet
sivustomme ja sovelluksemme sisältävät myös jäljitteitä tai muita samankaltaisia
tekniikoita, kuten alla on kuvattu.
Tapamme käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita
Microsoft käyttää evästeitä ja samankaltaisia tekniikoita useisiin tarkoituksiin tuotteen
mukaan, muun muassa seuraavat:
• Määritysten ja asetusten tallentaminen. Laitteeseen saatetaan tallentaa asetuksia,
jotka mahdollistavat sen, että tuotteemme toimivat oikein ja että määrityksesi
säilyvät. Jos esimerkiksi annat kaupunkisi tai postinumerosi, jotta saat paikalliset
uutiset tai säätiedot Microsoftin sivustossa, saatamme tallentaa kyseiset tiedot
evästeeseen, jotta näet asiaankuuluvat paikalliset tiedot aina, kun palaat sivustoon.
Lisäksi tallennamme asetuksesi, kuten kielen, selaimen ja multimediatoiston
asetuksia, niin että niitä ei tarvitse asettaa uudelleen aina kun palaat jollekin
sivustolle. Jos poistat kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan käytöstä,
tallennamme estomäärityksesi evästeeseen laitteessasi.

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement?PrintView=true

4.5.2018

Microsoftin tietosuojalauseke – Microsoftin tietosuoja

Page 11 of 59

• Kirjautuminen ja todennus. Kun kirjaudut sivustoon henkilökohtaisella Microsofttilillä, tallennamme yksilöllisen tunnusnumeron ja sisäänkirjautumisen ajankohdan
laitteellasi olevaan salattuun evästeeseen. Tämä eväste mahdollistaa siirtymisen
sivulta toiselle sivustossa ilman sisäänkirjautumista jokaisella sivulla. Voit myös
tallentaa kirjautumistietosi, niin ettei sinun tarvitse kirjautua sisään joka kerta kun
palaat sivustolle.
• Tietoturva. Microsoft käyttää evästeitä petosten sekä sivustojen ja palveluiden
väärinkäytön tunnistamiseen.
• Sivustolle antamiesi tietojen säilyttäminen. Kun annat tietoja tai kun lisäät
tuotteita ostoskoriin kun teet ostoksia Microsoftin verkkosivustoilla, tallennamme
tiedot evästeeseen, niin että muistamme lisäämäsi tuotteet ja tiedot.
• Sosiaalinen media. Joillain verkkosivustoillamme on sosiaalisen median evästeitä,
mukaan lukien sellaisia, joiden avulla sosiaalisen median palveluun kirjautuneena
olevat käyttäjät voivat jakaa sisältöä kyseisen palvelun kautta.
• Palaute. Microsoft käyttää evästeitä niin, että verkkosivustoilla voi antaa palautetta.
• Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta. Microsoft kerää evästeiden avulla
tietoja verkkotoimistasi ja tunnistaa kiinnostuksen kohteesi, jotta voimme näyttää
sinulle sopivia mainoksia. Voit estää Microsoftia lähettämästä kiinnostuksen
kohteisiin perustuvia mainoksia tämän tietosuojalausekkeen osiossa Käyttö ja
hallinta kuvatulla tavalla.
• Mainonnan näyttäminen. Microsoft tallentaa evästeiden avulla tiedot siitä, kuinka
moni vierailija on napsauttanut mainosta, ja siitä, mitkä mainokset olet jo nähnyt, niin
ettet näe samaa mainosta toistuvasti.
• Analytiikka. Käytämme tuotteidemme tarjoamiseen evästeitä ja muita tunnisteita,
joilla keräämme käyttö- ja suorituskykytietoja. Käytämme evästeitä esimerkiksi
yksittäisten sivustolla tai palvelussa kävijöiden määrän laskemiseen ja muiden
tilastojen laatimiseen tuotteidemme toiminnasta. Tämä koskee Microsoftin ja
kolmansien osapuolten analytiikkapalveluntarjoajien evästeitä.
• Suorituskyky. Microsoft käyttää evästeitä kuormituksen tasaamiseen ja varmistaa
näin, että verkkosivustot pysyvät aktiivisina.
Jotkin yleisesti käyttämämme evästeet on lueteltu alla. Tämä luettelo ei ole kattava, vaan
sen tarkoituksena on kuvata tärkeimpiä syitä evästeiden asettamiselle. Jos vierailet jossakin
sivustossamme, sivusto voi asettaa jonkin seuraavista evästeistä tai ne kaikki:
• MUID, MC1 ja MSFPC - Tunnistaa yksilöivät selaimet, jotka vierailevat Microsoftin
sivustoissa. Näitä evästeitä käytetään markkinointitarkoituksiin, sivustoanalyyseihin ja
muihin toimintaan liittyviin tarkoituksiin.
• ANON - Sisältää Microsoft-tilistäsi muodostetun yksilöivän ANID-tunnisteen, jota
käytetään mainontaan, mukauttamiseen ja toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Sitä
käytetään myös säilyttämään valintasi estää kiinnostuksen kohteisiin perustuva
mainonta Microsoftilta, jos olet valinnut eston liittämisen Microsoft-tiliisi.
• CC - Sisältää maakoodin, joka päätellään IP-osoitteestasi.
• PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth - Auttavat todentamaan sinut,
kun kirjaudut sisään Microsoft-tililläsi.
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• NAP - Sisältää maasi, postinumerosi, ikäsi, sukupuolesi, kielesi ja ammattisi salatun
version (jos ne tunnetaan) Microsoft-tiliprofiilisi perusteella.
• MH - Näkyy yhteispalvelusivustoissa, joissa Microsoft toimii yhteistyössä mainostajan
kanssa. Eväste määrittää mainostajan, jotta oikea mainos valitaan.
• MR - Käytetään tietojen keräämiseen analysointitarkoituksiin.
• TOptOut - Tallentaa valintasi olla vastaanottamatta Microsoftin toimittamaa
kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa.
Microsoftin sivustoissamme vierailusi aikana asettamien evästeiden lisäksi myös kolmannet
osapuolet voivat asettaa evästeitä, kun vierailet Microsoftin sivustoissa. Joissakin
tapauksissa tämä aiheutuu siitä, että olemme palkanneet kolmannen osapuolen
tarjoamaan puolestamme palveluita, kuten sivuston analysointia. Joissakin tapauksissa se
puolestaan aiheutuu siitä, että verkkosivuillamme on kolmansien osapuolten sisältöä tai
mainoksia, kuten videoita, uutissisältöä tai muiden markkinointiverkostojen toimittamia
mainoksia. Koska selaimesi yhdistää kyseisten kolmansien osapuolten verkkopalvelimiin
sisällön noutamista varten, kyseiset kolmannet osapuolet pystyvät asettamaan omia
evästeitään laitteeseesi tai lukemaan niitä siitä, ja ne voivat kerätä tietoja toimistasi eri
sivustoissa tai online-palveluissa.
Evästeiden hallinta
Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti, mutta niissä on hallintatoimintoja,
joiden avulla voit estää tai poistaa evästeet. Microsoft Edgessä voit esimerkiksi estää tai
poistaa evästeet valitsemalla Asetukset > Tietosuoja > Evästeet. Ohjeet evästeiden
estämiseen tai poistamiseen muissa selaimissa voivat olla käytettävissä kunkin selaimen
tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.
Tietyt Microsoft-tuotteiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan. Huomaa, että
jos päätät estää evästeet, et välttämättä pysty kirjautumaan sisään tai käyttämään kyseisiä
ominaisuuksia, ja evästeiden mukaan määräytyvät asetukset saatetaan menettää. Jos
päätät poistaa evästeet, kyseisten evästeiden hallitsemat asetukset ja määritykset, mukaan
lukien mainonta-asetukset, poistetaan, ja ne on ehkä luotava uudelleen.
Muita evästeisiin mahdollisesti vaikuttavia tietosuoja-asetuksia, mukaan lukien Microsoftselainten seurantasuojaus, on kuvattu tämän tietosuojalausekkeen osiossa Käyttö ja
hallinta.
Jäljitteiden ja analysointipalveluiden käyttömme
Microsoftin verkkosivut saattavat sisältää elektronisia kuvia, joita kutsutaan jäljitteiksi (tai
yksikuvapisteisiksi gif-kuviksi). Käytämme jäljitteitä evästeiden toimittamiseen
sivustoissamme, kyseisissä sivustoissa vierailevien käyttäjien laskemiseen ja
yhteistuotteiden toimittamiseen. Sisällytämme jäljitteitä myös
mainossähköpostiviesteihimme tai uutiskirjeisiimme selvittääksemme, avaatko ne ja teetkö
toimia niiden perusteella.
Sen lisäksi, että asetamme jäljitteitä omiin sivustoihimme, lisäämme niitä myös muiden
yritysten sivustoihin tai mainoksiin. Tämän ansiosta voimme laatia tilastoja siitä, miten
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usein mainoksen napsauttaminen Microsoft-sivustossa muuttuu ostoksi tai muuksi
toimeksi mainostajan sivustossa.
Microsoft-tuotteet sisältävät usein kolmansien osapuolten analysointipalveluntarjoajien
jäljitteitä tai vastaavia tekniikoita, jotka auttavat meitä keräämään koostettuja tilastotietoja
mainoskampanjoidemme tai muiden toimintojemme tehokkuudesta. Näiden tekniikoiden
avulla analysointipalveluntarjoajat voivat asettaa tai lukea omia evästeitään tai muita
tunnisteita laitteessasi. Näin ne voivat kerätä tietoja toimistasi verkossa eri sovelluksissa,
sivustoissa tai muissa tuotteissa. Kiellämme näitä analysointipalveluntarjoajia kuitenkin
käyttämästä sivustoissamme jäljitteitä, jotka keräävät tai käyttävät sinut suoraan
tunnistavia tietoja (kuten nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi). Voit estää tietojen keräämisen
tai käyttää vain osaa näistä analysointipalveluntarjoajista napsauttamalla seuraavia linkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adjust: www.adjust.com/opt-out
AppsFlyer: www.appsflyer.com/optout
Clicktale: www.clicktale.net/disable.html
Flurry Analytics: https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/
Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout (edellyttää selainlaajennuksen
asentamista)
Kissmetrics: kissmetrics.com/user-privacy
Mixpanel: mixpanel.com/optout
Nielsen: www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1#Optoutchoices
Visible Measures: www.visiblemeasures.com/viewer-settings-opt-out
WebTrends: ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Muut vastaavat tekniikat
Vakioevästeiden ja -jäljitteiden lisäksi tuotteemme voivat käyttää myös muita vastaavia
tekniikoita tietokoneessasi olevien datatiedostojen tallentamiseen ja lukemiseen. Tämä
tehdään tavallisesti siksi, jotta määrityksesi säilytetään tai nopeutta ja suorituskykyä
parannetaan säilyttämällä tiettyjä tiedostoja paikallisesti. Samoin kuin vakioevästeitä, myös
näitä tekniikoita voidaan käyttää tallentamaan tietokoneeseesi yksilöivä tunnus, jota
voidaan sitten käyttää käyttäytymisen seurantaan. Tällaisia tekniikoita ovat muun muassa
Local Shared Objects -tiedostot (eli Flash-evästeet) ja Silverlight-sovelluksen tallennustila.
Local Shared Objects -tiedostot eli Flash-evästeet. Verkkosivustot, jotka käyttävät
Adobe Flash -tekniikoita, voivat tallentaa tietokoneeseesi tietoja Local Shared Objects
-tiedostojen eli Flash-evästeiden avulla. Tietoja Flash-evästeiden hallinnasta tai estämisestä
on osoitteessa
www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
Silverlight-sovelluksen tallennustila. Microsoftin Silverlight-tekniikkaa käyttävät sivustot
tai sovellukset voivat myös tallentaa tietoja Silverlight-sovelluksen tallennustilan avulla.
Lisätietoja kyseisen tallennustilan hallinnasta tai estämisestä on tämän
tietosuojalausekkeen osiossa Silverlight.
Huomautus loppukäyttäjille
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Monet Microsoft-tuotteet on tarkoitettu organisaatioiden käyttöön, ja organisaatiosi antaa
tuotteet käyttöösi. Microsoft-tuotteiden käyttöön saatetaan soveltaa mahdollisia
organisaatiosi käytäntöjä. Jos organisaatiosi hallitsee Microsoft-tuotteiden käyttöäsi, esitä
tietosuojaan liittyvät kysymyksesi järjestelmänvalvojallesi. Kun käytät kyseisten tuotteiden
yhteisöpalveluominaisuuksia, muut verkon käyttäjät saattavat nähdä osan toimistasi. Saat
lisätietoja yhteisöpalveluominaisuuksista ja muista toiminnoista kyseisen Microsofttuotteen asiakirjoista tai ohjeista. Microsoft ei ole vastuussa asiakkaidensa tietosuoja- tai
turvallisuuskäytännöistä tai -menettelyistä, jotka saattavat poiketa tämän
tietosuojalausekkeen vastaavista käytännöistä ja menettelyistä.
Jos käytät organisaatiosi (kuten työnantajan tai oppilaitoksen) sähköpostiosoitetta
kirjautuessasi Microsoftin verkkopalveluihin, käyttämäsi sähköpostiosoitteen domainin
omistaja (esim. työnantaja) voi (i) hallita sekä valvoa Microsoftin verkkopalvelun tiliäsi ja (ii)
käyttää sekä valvoa tiliäsi ja (iii) käyttää sekä käsitellä tietojasi, mukaan lukien viestien ja
tiedostojen sisältö.
Microsoft-tili
Microsoft-tilillä voit kirjautua Microsoftin ja tiettyjen Microsoftin kumppaneiden tuotteisiin.
Kun luot oman Microsoft-tilin, viittaamme kyseiseen tiliin henkilökohtaisena Microsofttilinä. Kun kirjaudut Microsoft Azure Active Directorya (AAD) käyttäviin tuotteisiin
työnantajan tai oppilaitoksen sähköpostiosoitteella, viittaamme kyseiseen tiliin työpaikan
tai oppilaitoksen tilinä.
Henkilökohtaisen Microsoft-tilin luominen ja käyttö. Kun luot henkilökohtaisen
Microsoft-tilin, sinua pyydetään antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja ja sinulle
annetaan yksilöllinen tunnistenumero, jolla tilisi ja siihen liittyvät tiedot voidaan tunnistaa.
Vaikka jotkin tuotteet, esimerkiksi maksutapahtumiin liittyvät tuotteet, edellyttävät oikean
nimesi käyttöä, voit kirjautua sisään ja käyttää joitakin Microsoft-tuotteita käyttämättä
omaa nimeäsi. Joitakin antamiasi tietoja, kuten näyttönimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja
puhelinnumeroasi, voidaan käyttää helpottamaan sinuun kohdistuvaa hakua ja
yhteydenottoa Microsoft-tuotteiden sisällä. Jos jollakin on tiedossa näyttönimesi,
sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, hän voi sen perusteella hakea sinua Skypessä ja
lähettää sinulle yhteydenpitokutsun. Huomaa, että jos käytät työpaikan tai oppilaitoksen
sähköpostiosoitetta henkilökohtaisen Microsoft-tilin luomiseen ja jos sähköpostiosoitteen
antanut työnantaja tai oppilaitos alkaa hallinnoida tiliä Azure Active Directoryn (AAD)
avulla, sinun on päivitettävä henkilökohtaiseen Microsoft-tiliisi liittyvä sähköpostiosoite,
jotta voit jatkaa niiden Microsoft-tuotteiden käyttöä, jotka eivät käytä Azure Active
Directorya (esimerkiksi Xbox Liven käyttöä).
Kirjautuminen. Kun kirjaudut Microsoft-tilillesi, luomme kirjautumismerkinnän, joka
sisältää päivämäärän ja ajan, tiedot tuotteesta, johon kirjauduit, kirjautumisnimesi, tilillesi
määritetyn yksilöllisen tunnistenumeron, laitteellesi määritetyn yksilöllisen tunnisteen, IPosoitteesi sekä käyttöjärjestelmäsi ja selaimen version.
Kirjautuminen Microsoftiin. Kirjautumalla tilillesi saat saumattomat ja yhdenmukaiset
käyttökokemukset kaikissa tuotteissa ja laitteissa, voit mukauttaa näitä käyttökokemuksia

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement?PrintView=true

4.5.2018

Microsoftin tietosuojalauseke – Microsoftin tietosuoja

Page 15 of 59

entistä paremmin, voit käyttää pilvipalveluiden tallennustilaa, voit suorittaa maksuja
Microsoft-tilillesi tallennetuilla maksuvälineillä ja saat käyttöösi muita parannettuja
ominaisuuksia ja asetuksia. Kun kirjaudut tilillesi, pysyt kirjautuneena, kunnes kirjaudut
ulos. Jos lisäät Microsoft-tilin Windows-laitteeseen (jonka versio on 8 tai sitä uudempi),
Windows kirjaa sinut automaattisesti sisään niihin Microsoft-tiliä käyttäviin tuotteisiin, joita
käytät kyseisellä laitteella. Kun olet kirjautuneena sisään, jotkin tuotteet näyttävät nimesi
tai käyttäjätunnuksesi sekä profiilikuvasi (jos olet lisännyt sellaisen profiiliisi) osana
Microsoft-tuotteiden käyttöäsi, mukaan lukien viestisi, toimesi yhteisöpalveluissa ja julkiset
julkaisusi.
Kirjautuminen kolmansien osapuolten tuotteisiin. Jos kirjaudut kolmannen osapuolen
tuotteeseen Microsoft-tililläsi, sinulta pyydetään lupa jakaa kyseisen tuotteen vaatimat
tilitiedot. Kolmas osapuoli saa myös tilillesi määritetyn versionumeron (saat uuden
versionumeron aina muuttaessasi kirjautumistietojasi) sekä tiedon siitä, onko tilisi poistettu
käytöstä. Jos olet antanut luvan profiilitietojesi jakamiselle, kolmas osapuoli saattaa
näyttää nimesi tai käyttäjänimesi ja profiilikuvasi (jos olet lisännyt sellaisen profiiliisi), kun
olet kirjautuneena kyseisen kolmannen osapuolen tuotteeseen. Jos päätät tehdä maksuja
kolmannen osapuolen kauppiaille käyttäen Microsoft-tiliäsi, Microsoft välittää kolmannelle
osapuolelle Microsoft-tililläsi olevat tiedot, joita tarvitaan maksun suorittamiseen ja
tilauksesi täyttämiseen (kuten nimi, luottokorttinumero, laskutus- ja toimitusosoitteet sekä
asiaan liittyvät yhteystiedot). Kolmas osapuoli voi omien käytäntöjensä mukaisesti käyttää
tai jakaa tietoja, jotka se saa, kun kirjaudut sisään tai suoritat oston. Kun kirjaudut
johonkin tuotteeseen tai ostat jotain kauppiaalta, lue huolellisesti tuotteen tai
kauppiaan tietosuojalauseke, jotta tiedät, miten tuote käyttää keräämiään tietoja.
Kolmansilta osapuolilta vastaanotetut henkilökohtaiset Microsoft-tilit. Jos olet saanut
henkilökohtaisen Microsoft-tilisi joltakin kolmannelta osapuolelta, kuten Internetpalveluntarjoajalta, kyseisellä kolmannella osapuolella saattaa olla tiliisi liittyviä oikeuksia,
mukaan lukien oikeus käyttää kyseistä Microsoft-tiliä tai poistaa se. Sinun tulee lukea
kolmannen osapuolen sinulle toimittamat lisäehdot huolellisesti, jotta ymmärrät,
mitä kolmas osapuoli voi tehdä tililläsi.
Työpaikan tai oppilaitoksen tilien käyttäminen. Jos työnantaja tai oppilaitos antaa tilin
ja hallinnoi tiliä käyttämällä Azure Active Directorya (AAD), voit kirjautua Azure Active
Directorya käyttäviin Microsoft-tuotteisiin (kuten Office 365:een tai Skype for Businessiin)
työpaikan tai oppilaitoksen tilillä. Jos organisaatiosi niin vaatii, sinua pyydetään antamaan
myös puhelinnumerosi tai vaihtoehtoinen sähköpostiosoite suojauksen lisätarkistusta
varten. Jos kirjaudut Microsoft-tuotteisiin työpaikan tai oppilaitoksen tilillä,
sähköpostiosoitteesi liittyvän toimialueen omistaja voi hallita ja ohjata tiliäsi sekä käyttää ja
käsitellä tietojasi, kuten viestejäsi ja tiedostojesi sisältöä. Tuotteiden käyttöösi saatetaan
soveltaa mahdollisia organisaatiosi käytäntöjä. Microsoft ei ole vastuussa näiden
organisaatioiden tietosuoja- tai turvallisuuskäytännöistä, jotka saattavat poiketa
Microsoftin vastaavista käytännöistä. Jos organisaatiosi hallitsee Microsoft-tuotteiden
käyttöäsi, esitä tietosuojaan liittyvät kysymyksesi järjestelmänvalvojallesi. Muita aiheita:
Huomautus loppukäyttäjille.
Muita tärkeitä tietosuojatietoja
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Alla on tärkeitä lisätietoja tietosuojasta. Lisätietoja siitä, miten Microsoft on sitoutunut
suojaamaan yksityisyyttäsi, on osoitteessa privacy.microsoft.com.
Tietosuojaoikeudet Euroopassa
Microsoft noudattaa sovellettavia Euroopan talousalueen tietosuojalakeja, jotka
sisältävät voimassa ollessaan seuraavat oikeudet:
• Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sinulla on
oikeus perua tulevaa käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa;
• Sinulla on oikeus pyytää meiltä, lain määrittämältä ”tietojen haltijalta”, pääsyä
henkilökohtaisiin tietoihisi sekä pääsyä korjaamaan niitä;
• Sinulla on oikeus olla hyväksymättä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä; ja
• Sinulla on oikeus tehdä valitus tietojen suojausta valvovalle viranomaiselle.
Ranskan lain mukaan voit myös lähettää meille erityisohjeet, jotka koskevat
henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä kuolemasi jälkeen. Tätä tarkoitusta varten
käytettävissäsi on verkkolomake.
Kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, teemme niin suostumuksellasi ja/tai
siinä määrin kuin on tarpeen käyttämiesi tuotteiden tarjoamiseksi,
liiketoimintamme harjoittamiseksi, sopimuksellisten tai laillisten velvollisuuksiemme
noudattamiseksi, järjestelmiemme ja asiakkaidemme suojaamiseksi tai muiden
Microsoftin laillisten intressien täyttämiseksi. Nämä on kuvattu edellä kohdissa
”Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietoja” ja ”Syitä siihen, miksi jaamme
henkilökohtaisia tietoja”. Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja Euroopan
talousalueelta, teemme niin erilaisiin juridisiin mekanismeihin perustuen. Nämä on
kuvattu jäljempänä kohdassa ”Paikka, jossa käsittelemme ja säilytämme
henkilökohtaisia tietoja”.
Henkilökohtaisten tietojen suojaus
Microsoft on sitoutunut suojelemaan henkilökohtaisten tietojesi turvallisuutta.
Käytämme useita eri suojaustekniikoita ja -menetelmiä suojataksemme
henkilökohtaiset tietosi luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai paljastamiselta.
Esimerkiksi säilytämme antamiasi henkilökohtaisia tietoja tietokonejärjestelmissä,
joihin on rajattu pääsy ja jotka ovat valvotuissa tiloissa. Kun siirrämme erittäin
luottamuksellisia tietoja (kuten luottokortin numeron tai salasanan) Internetin
välityksellä, suojaamme ne salauksen avulla.
Paikka, jossa käsittelemme ja säilytämme henkilökohtaisia tietoja
Microsoftin keräämiä henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä alueellasi,
Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Microsoftilla tai sen
tytäryrityksillä, osakkuusyrityksillä tai palveluntarjoajilla on toimitiloja. Microsoft
ylläpitää suuria tietokeskuksia seuraavissa paikoissa: Alankomaat, Australia, Brasilia,
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Chile, Etelä-Afrikka, Hongkong, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kanada,
Korea, Luxemburg, Malesia, Ranska, Saksa, Singapore, Suomi ja Yhdysvallat. Yleensä
ensisijainen tallennussijainti on joko asiakkaan alueella tai Yhdysvalloissa, ja
varmistuksena toimii usein toisella alueella oleva tietokeskus. Tallennussijaintien
valintaperusteina ovat tehokas toiminta, hyvä suorituskyky sekä varmistukset, joilla
tiedot suodataan virtakatkosten tai muiden ongelmien varalta. Varmistamme, että
tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti keräämämme tiedot käsitellään tämän
lausekkeen osioiden mukaisesti ja tietojen sijaintipaikan soveltuvien lakien
vaatimusten mukaisesti.
Siirrämme henkilökohtaisia tietoja Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä muihin
maihin, joista osassa tietojen suojauksen taso ei ole Euroopan komission
määritysten mukainen. Kun teemme niin, varmistamme erilaisin juridisin
mekanismein, kuten sopimuksin, että oikeutesi ja suojauksesi kulkevat tietojesi
mukana. Lisätietoja Euroopan komission päätöksistä henkilötietojen suojauksen
riittävyydestä maissa, joissa Microsoft käsittelee henkilötietoja, on osoitteessa
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
Microsoft Corporation noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamia
EU-U.S. Privacy Shield- ja Swiss-U.S. Privacy Shield -järjestelyjen periaatteita
Euroopasta Yhdysvaltoihin siirrettävien tietojen keräämisestä, käytöstä ja
tallentamisesta. Microsoft Corporation on sertifioinut Yhdysvaltain
kauppaministeriölle noudattavansa Privacy Shield Principles -periaatteita. Jos
Microsoftin käyttämä kolmannen osapuolen edustaja käsittelee henkilötietoja
kumman tahansa Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden vastaisesti, vastuu
henkilötietojen käsittelystä säilyy Microsoftilla, paitsi jos Microsoft pystyy
osoittamaan, että se ei vastaa vahinkoja aiheuttaneesta tapahtumasta. Microsoft
Corporationin alaiset tytäryhtiöt, jotka on esitetty itsesertifioinnissa ja lueteltu täällä
täällä, noudattavat myös Privacy Shield Principles -periaatteita.
Jos tämän tietosuojakäytännön ja Privacy Shield Principles -periaatteiden välillä on
ristiriitoja, sovelletaan Privacy Shield Principles -periaatteita. Jos haluat lisätietoja
Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella sertifiointiamme, käy osoitteessa
www.privacyshield.gov.
Jos sinulla on Microsoftin EU-U.S. Privacy Shield- tai Swiss-U.S. Privacy Shield
-järjestelyyn osallistumista koskevia kysymyksiä tai haluat tehdä valituksen,
kehotamme sinua ottamaan yhteyttä verkkolomake. Niiden Privacy Shield
-järjestelyyn liittyvien valitusten osalta, joita ei voi ratkaista Microsoftin kanssa
suoraan, Microsoft on päättänyt tehdä yhteistyötä asianomaisen
tietosuojaviranomaisen tai EU:n tietosuojaviranomaisten (DPA) muodostaman
paneelin kanssa riitojen ratkaisemiseksi. Ota yhteyttä ja pyydä, että sinut ohjataan
asianmukaisille tietosuojaviranomaisille. Kuten Privacy Shield Principles
-periaatteissa on tarkemmin kerrottu, käytettävissä on myös sitova
sovittelumenettely, jolla voidaan ratkaista jäljelle jääneet, muilla keinoin
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ratkaisemattomat valitukset. Microsoft on Yhdysvaltain kilpailuviranomaisen (FTC)
tutkimus- ja toimeenpanovaltuuksien alainen.
Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen
Microsoft säilyttää henkilökohtaisia tietoja niin kauan kuin tämä on tarpeen
tuotteiden tarjoamiseksi ja tapahtumien suorittamiseksi tai muita olennaisia
tarkoituksia varten, kuten laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, riitojen
ratkaisemiseksi, sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Koska nämä tarpeet saattavat
vaihdella eri tuotteiden yhteydessä, todelliset säilytysajat voivat vaihdella suuresti.
Säilytysaikojen määrittämiseen käytetään muiden muassa seuraavia kriteereitä:
• Kuinka kauan henkilökohtaisia tietoja tarvitaan tuotteiden tarjoamista ja
liiketoiminnan harjoittamista varten? Tämä koskee esimerkiksi näiden
tuotteiden ylläpitoa ja niiden suorituskyvyn parantamista, järjestelmien
pitämistä suojattuina sekä asianmukaisen yritys- ja rahoituskirjanpidon
toteuttamista. Tämä on yleinen sääntö, jonka perusteella useimmat tietojen
säilytysajat määräytyvät.
• Antavatko, luovatko tai ylläpitävätkö asiakkaat tietoja sillä odotuksella, että
säilytämme ne siihen asti, kunnes he itse poistavat ne? Esimerkkejä tästä ovat
OneDriveen tallentamasi asiakirja tai Outlook.com-palvelun Saapuneetkansiossa säilyttämäsi sähköpostiviesti. Tällaisissa tapauksissa säilytämme
tietoja, kunnes itse poistat ne esimerkiksi siirtämällä sähköpostiviestin
Outlook.com-palvelun Saapuneet-kansiosta Poistetut-kansioon ja sitten
tyhjentämällä kyseisen kansion (kun Poistetut-kansio tyhjennetään, kyseiset
poistetut kohteet säilyvät järjestelmässämme enintään 30 päivän ajan ennen
niiden lopullista poistamista).
• Onko olemassa automaattinen hallintaobjekti, kuten Microsoftin tietosuojan
koontinäyttö, jonka avulla asiakas voi milloin tahansa käyttää ja poistaa
henkilökohtaisia tietojaan? Jos sellaista ei ole, käytetään yleensä lyhennettyä
tietojen säilytysaikaa.
• Ovatko henkilökohtaiset tiedot arkaluontoisia? Jos näin on, lyhennetyn
säilytysajan käyttäminen on yleensä perusteltua.
• Onko Microsoft ottanut käyttöön erityisen säilytysajan tietylle tietotyypille ja
ilmoittanut siitä? Poistamme esimerkiksi tunnisteet tallennetuista Binghakukyselyistä poistamalla IP-osoitteen kokonaisuudessaan 6 kuukauden
kuluttua sekä evästetunnukset ja muut istuntojenväliset tunnukset 18
kuukauden kuluttua.
• Onko käyttäjä antanut suostumuksensa pidemmälle säilytysajalle? Jos näin on,
säilytämme tietoja käyttäjän suostumuksen mukaisesti.
• Kohdistuuko Microsoftiin juridisia, sopimuksellisia tai muita velvoitteita tietojen
säilyttämiseksi? Tällaisia voivat olla esimerkiksi sovellettavan lainkäyttöalueen
pakollisen tietojen säilyttämisen lait, viranomaisen määräykset säilyttää tiedot
tutkintaa varten tai oikeudellisten toimien edellyttämä tietojen säilyttäminen.
Ennakkoversiot ja maksuttomat julkaisut
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Microsoft tarjoaa ennakko-, Insider-, beeta- tai muita maksuttomia tuotteita ja
ominaisuuksia (ennakkoversiot). Voit arvioida niitä ja samalla antaa Microsoftille
niihin liittyvää palautetta, kuten tietoja suorituskyvystä ja käytöstä. Tämän
tuloksena ennakkoversiot voivat automaattisesti kerätä lisätietoja, sisältää lopullisia
versioita vähemmän asetuksia ja muulla tavalla käyttää erilaisia tietosuoja- ja
turvallisuusominaisuuksia kuin palveluissamme on yleensä käytettävissä. Jos käytät
ennakkoversioita, saatamme pyytää sinulta palautetta tai kertomaan
kiinnostuksestasi jatkaa tuotteen käyttöä sen yleisen julkaisun jälkeen.
Tähän tietosuojalausekkeeseen tehdyt muutokset
Päivitämme tätä tietosuojalauseketta tarpeen mukaan asiakaspalautteen ja
tuotteisiimme tehtyjen muutosten myötä. Kun julkaisemme muutoksia tähän
lausekkeeseen, muokkaamme päivämäärää lausekkeen yläreunassa olevassa
Päivitetty viimeksi -kohdassa ja kerromme muutoksista Muutoshistoria-sivulla. Jos
lausekkeeseen tai siihen, miten Microsoft käyttää henkilökohtaisia tietojasi, tulee
oleellisia muutoksia, ilmoitamme niistä joko julkaisemalla helposti huomattavan
ilmoituksen muutoksista ennen niiden tulemista voimaan tai lähettämällä
ilmoituksen suoraan sinulle. Suosittelemme, että tarkistat ajoittain tämän
tietosuojalausekkeen nähdäksesi, miten Microsoft suojelee tietojasi.
Yhteyden ottaminen meihin
Jos sinulla on teknisiä tai tukeen liittyviä kysymyksiä, lisätietoja Microsoftin
tukipalveluista on osoitteessa support.microsoft.com. Jos sinulla on
henkilökohtaisen Microsoft-tilin salasanaan liittyviä kysymyksiä, siirry osoitteeseen
Microsoft-tilin tuki.
Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat tehdä valituksen tai esittää
kysymyksiä Microsoftin tietosuoja-asiamiehelle, ota meihin yhteyttä käyttämällä
verkkolomakettamme. Vastaamme kysymyksiin 30 päivän kuluessa.
Ellei toisin mainita, Microsoft Corporation toimii niiden henkilökohtaisten tietojen
rekisterinpitäjänä, jotka keräämme tähän lausuntoon liittyvien tuotteiden kautta.
Osoitteemme on Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052, USA. Puhelin: (+1) 425 882 8080.
Microsoft Ireland Operations Limited on tietosuojaedustajamme Euroopan
talousalueella ja Sveitsissä. Voit ottaa yhteyttä Microsoft Ireland Operations
Limitedin tietosuojasta vastaavaan henkilöön lähettämällä postia osoitteeseen
Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection Officer, One Microsoft
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg,
Luxembourg on Skypen rekisterinpitäjä. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä Skypeohjelmistoon tai -tuotteisiin liittyvissä asioissa, lähetä tukipyyntö Skypen
asiakastukitiimille.
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Voit etsiä maasi tai alueesi Microsoftin tytäryhtiön osoitteessa
www.microsoft.com/worldwide/.
Yrityksen ja kehittäjän tuotteet
Yritys- ja kehittäjätuotteet ovat Microsoft-tuotteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja, jotka on
ensisijaisesti suunniteltu organisaatioiden ja kehittäjien käyttöön. Näitä ovat seuraavat:
• Pilvipalvelut, joista käytetään nimitystä verkkopalvelu täällä: Microsoft Online
Services -palveluiden ehdot (OST), kuten Office 365, Microsoft Azure, Microsoft
Dynamics365 ja Microsoft Intune sekä Yammer, jota varten organisaatio
(asiakkaamme) solmii sopimuksen Microsoftin kanssa (”yritysverkkopalvelut”).
• Palvelin- ja kehittäjätuotteet, kuten Windows Server, SQL Server, Visual Studio ja
System Center ("yrityksen ja kehittäjän ohjelmisto").
• Laitteet ja laitteistot, joita käytetään tallennustilainfrastruktuureissa, kuten StorSimple
("yrityksen laitteet") ja
• Kehittäjäpalvelut, kuten Bot Framework, Cortana Skills Kit ja Botlet Store.
• OST-ehdoissa mainitut yritysten verkkopalveluiden yhteydessä saatavilla olevat
asiantuntijapalvelut, kuten käyttöönottopalvelut, tietojen siirtopalvelut,
tietojenkäsittelytieteen palvelut sekä yritysten verkkopalveluiden nykyisiä
ominaisuuksia tukevat palvelut.
Jos tässä Microsoftin tietosuojalausekkeessa sekä asiakkaan ja Microsoftin välisen
yritys- ja kehittäjätuotteiden sopimuksen ehdoissa on ristiriitoja, kyseisen
sopimuksen ehdot ovat voimassa.
Voit saada lisätietoja yritys- ja kehittäjätuotteiden ominaisuuksista ja asetuksista,
mukaan lukien sinun tai käyttäjän tietosuojaan vaikuttavista asetuksista, tuotteen
ohjeista.
Jos alla olevia termejä ei ole kuvattu tässä tietosuojalausekkeessa tai kohdassa OST, niiden
kuvaukset löytyvät alta.
Yleistä. Kun asiakas kokeilee, ostaa, käyttää tai tilaa yritys- ja kehittäjätuotteita tai hankkii
tukea tai asiantuntijapalveluja tällaiselle tuotteelle, Microsoft kerää palvelun tarjoamiseen
tarvittavia tietoja muun muassa mahdollistaakseen palvelun tarjoamisen kanssa
yhteensopivat käyttötavat, varmistaakseen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen,
vastatakseen oman liiketoimintansa tarpeisiin ja viestiäkseen asiakkaan kanssa. Esimerkki:
• Kun asiakas on yhteydessä Microsoftin myyntiedustajaan, vahvistamme sitoumusta
keräämällä asiakkaan nimen ja yhteystiedot sekä tietoja asiakkaan organisaatiosta.
• Kun asiakas on yhteydessä Microsoftin tukiasiantuntijaan, keräämme laite- ja
käyttötapatietoja ja virheraportteja, jotta voimme tehdä vianmäärityksen ja ratkaista
ongelmat.
• Kun asiakas maksaa tuotteet, keräämme yhteys- ja maksutiedot, jotta voimme
käsitellä maksun.
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• Kun Microsoft on yhteydessä asiakkaaseen, mukautamme asiakkaille lähetettävien
viestien sisältöä keräämiemme tietojen avulla.
• Kun asiakas pyytää Microsoftin asiantuntijapalveluja, keräämme asiakkaan
ensisijaisen yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot ja käytämme asiakkaan antamia
tietoja hänen pyytämiensä palvelujen tarjoamiseen.
Yritys- ja kehittäjätuotteiden kanssa voit ostaa, tilata tai käyttää muita Microsoftin tai
kolmansien osapuolien tuotteita ja verkkopalveluja, joihin soveltuu eri tietosuojakäytännöt,
ja kyseisiä muita tuotteita tai verkkopalveluja koskee niiden omat tietosuojalausekkeet ja
-käytännöt.
Yritysten verkkopalvelut
Yrityksen verkkopalveluiden tarjoamista varten Microsoft kerää asiakastiedot,
järjestelmävalvojan tiedot, maksutiedot ja tukitiedot.
Käytämme asiakastietoja, henkilökohtaisia tietoja ja tukitietoja kohdissa OST ja
Microsoftin luottamuskeskus kuvatulla tavalla.
Järjestelmänvalvojan tiedot ovat Microsoftille rekisteröitymisen, oston tai yrityksen
verkkopalvelujen hallinnoinnin yhteydessä annettavia tietoja. Käytämme
järjestelmänvalvojan tietoja Enterprise Online Services -palveluiden tarjoamiseen,
maksujen viimeistelyyn ja tilin ylläpitoon sekä petosten havaitsemiseen ja
estämiseen. Järjestelmänvalvojan tietoja ovat antamasi nimi, osoite, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite sekä tiliisi liittyvät kootut käyttötiedot, kuten valitsemasi
asetukset. Järjestelmänvalvojan tiedot voivat sisältää myös kollegoidesi ja ystäviesi
yhteystietoja, jos suostut antamaan niitä Microsoftille Enterprise Online Services
-palveluiden käyttökutsujen lähettämistä varten. Voimme ottaa yhteyttä kyseisiin
henkilöihin viesteillä, joissa saattaa olla tietoa sinusta, kuten nimesi tai profiilikuvasi.
Tarvittaessa käytämme järjestelmänvalvojan tietoja, jotta voimme ottaa sinuun
yhteyttä ja antaa sinulle tietoja tilistäsi, tilauksistasi, laskutuksestasi ja Enterprise
Online Services -palveluiden päivityksistä, mukaan lukien tiedot uusista
ominaisuuksista, turvallisuudesta ja muista teknisistä seikoista. Voimme ottaa
sinuun yhteyttä sopimuksessasi määritellyllä tavalla myös silloin, kun saamme
kolmansilta osapuolilta kyselyitä siitä, miten käytät Enterprise Online Services
-palveluita. Näitä ei-kaupallisia yhteydenottoja ei voi estää. Yhteydenottoasetustesi
mukaisesti voimme ottaa sinuun yhteyttä myös muiden tuotteiden ja palveluiden
tietoja ja tarjouksia koskevissa asioissa tai luovuttaa yhteystietojasi Microsoftin
kumppaneille. Voit hallita yhteydenottoasetuksiasi tai päivittää tietojasi
tiliprofiilissasi.
Käytämme maksutietoja maksutapahtumien viimeistelyyn sekä petosten
havaitsemiseen ja estämiseen.
Jotkin Enterprise Online Services -palvelut voivat vaatia tai niitä voidaan parantaa
asentamalla laitteelle paikallisesti ohjelmistoja (esim. laitehallintasovelluksia).
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Halutessasi voi paikallisesti asennettu ohjelmisto lähettää (i) tietoja, joihin saattaa
kuulua asiakastietoja, laitteesta Enterprise Online Services -palveluihin tai
toisinpäin, tai (ii) lokeja tai virheraportteja Microsoftille vianmääritystä varten.
Enterprise Online Services -palvelut, mukaan lukien paikallisesti asennettu
ohjelmisto, voi kerätä myös laitetietoja ja käyttötietoja, jotka voidaan lähettää
Microsoftille ja analysoida tuotteidemme laadun, tietoturvan ja eheyden
parantamista varten.
OST-ehdoissa määritetyt Bing-hakupalvelut käyttävät hakukyselyjä ja muita tietoja
tämän tietosuojalausekkeen Bingiä käsittelevässä osassa kuvatulla tavalla.
Yritys- ja kehittäjäohjelmisto ja yrityslaitteet
Yritys- ja kehittäjäohjelmisto ja yrityslaitteet keräävät tietoja toimiakseen
tehokkaasti ja tarjotakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.
Keräämämme tiedot määräytyvät käyttämiesi ominaisuuksien sekä kokoonpanosi ja
asetustesi mukaan, mutta yleensä ne rajoittuvat laite- ja käyttötietoihin. Asiakkaat
voivat valita, mitä tietoja keräämme. Esimerkki:
• Yritys- ja kehittäjätuotteen asennuksen tai päivityksen aikana saatamme
kerätä laite- ja käyttötietoja, jotta saamme tietoja mahdollisista asennuksen
tai päivityksen aikana esiintyvistä ongelmista.
• Kun käytät yritystuotteita tai yrityslaitteita, saatamme kerätä laite- ja
käyttötietoja, jotta voimme saamiemme käyttöympäristöä koskevien tietojen
perusteella parantaa tuotteen suojausominaisuuksia.
• Kun yritystuote tai yrityslaite kaatuu, voit halutessasi lähettää Microsoftille
virheraportin, jotta voimme suorittaa ongelman vianmäärityksen ja tarjota
asiakastukea.
Microsoft käyttää yritys- ja kehittäjätuotteista ja yrityslaitteista keräämiään tietoja
tuotteiden tarjoamiseen ja parantamiseen, asiakastuen tarjoamiseen, tuotteen
aktivoimiseen, viestintään ja erilaisiin liiketoimintatarkoituksiin.
Microsoft SQL Server on relaatiotietokannan hallintaympäristö, joka sisältää
erikseen asennettavissa olevia tuotteita (muun muassa SQL Server Management
Studion). Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytetään
ja miten voit hallita tietosuoja-asetuksiasi, ovat kohdassa go.microsoft.com/fwlink/?
linkid=868444. Jos työskentelet organisaatiossa, järjestelmänvalvojasi voi määrittää
tietyt telemetria-asetukset ryhmäkäytännön kautta.
Tuottavuus- ja viestintätuotteet
Tuottavuus- ja viestintätuotteet ovat sovelluksia, ohjelmistoja ja palveluita, joita voi käyttää
dokumenttien luomiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen sekä toisten kanssa viestimiseen.
Office
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Office on kokoelma tuottavuussovelluksia, joita ovat muun muassa Word, Excel,
PowerPoint ja Outlook. Lisätietoja Outlookista on tämän tietosuojalausekkeen
osiossa Outlook. Useat Office-sovellukset antavat sinun käyttää sisältöä ja
toimintoja muista Microsoftin palveluista, kuten Bingistä, ja kolmannen osapuolen
yhdistetyistä palveluista. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit hallita
tietosuoja-asetuksiasi, katso go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Jos
työskentelet organisaatiossa, järjestelmänvalvojasi voi poistaa yhdistetyt palvelut
käytöstä ryhmäkäytännön kautta.
Officen asetusten synkronointipalvelu. Officen asetusten synkronointipalvelu
auttaa pitämään Office-asetuksesi ajan tasalla Officea käyttävissä eri laitteissasi.
Kun kirjaudut Officeen Microsoft-tililläsi, Officen asetusten synkronointipalvelu
käynnistyy ja synkronoi jotkin mukautetuista Office-asetuksistasi (kuten luettelon
viimeksi käytetyistä tiedostoista ja tiedostossa viimeksi tarkastellun sijainnin)
Microsoft-palvelimiin. Kun kirjaudut Officeen samalla tilillä toisella laitteella, Officen
asetusten synkronointipalvelu lataa asetuksesi Microsoft-palvelimista ja tallentaa ne
kyseiseen toiseen laitteeseen. Officen asetusten synkronointipalvelu myös käyttää
joitakin mukautetuista Office-asetuksistasi, kun kirjaudut Office.comiin. Kun
kirjaudut ulos Officesta, Officen asetusten synkronointipalvelu poistaa Officeasetuksesi laitteestasi. Kaikki mukautettuihin Office-asetuksiin tekemäsi muutokset
lähetetään Microsoft-palvelimiin.
Microsoft-päivitykset. Office tarjoaa sinulle Microsoft Update -palvelun avulla
suojauspäivitykset ja muut tärkeät päivitykset. Lisätietoja on tämän
tietosuojalausekkeen Päivityspalvelut-osiossa.
Online-ohje, mallit, fontit ja muu sisältö. Office käyttää Microsoftin tai
kolmansien osapuolten palveluja, jotta saat uusimman verkkosisällön, kuten
ohjeartikkelit, mallit ja fontit, kun olet yhteydessä Internetiin. Esimerkiksi
käyttäessäsi Office-sovellusten ohjeominaisuutta Office lähettää hakukyselysi
Office.comiin, jotta saat verkon ohjeartikkelit. Nämä palvelut on otettu käyttöön
oletusarvon mukaan, mutta voit poistaa ne käytöstä tietosuoja-asetusten avulla.
Office 2013:n tietosuoja-asetuksiin pääset valitsemalla Tiedosto > Asetukset >
Valvontakeskus > Valvontakeskuksen asetukset > Tietosuoja-asetukset
Pika-asennuspäivityspalvelu. Pika-asennuspäivityspalvelun avulla voit asentaa
tiettyjä Microsoft Office -tuotteita Internetin välityksellä niin, että voit aloittaa
niiden käyttämisen, ennen kuin ne on ladattu palvelimesta kokonaan. Oletusarvon
mukaan pika-asennuspäivityspalvelu tunnistaa automaattisesti laitteessasi olevien
pika-asennusta tukevat verkkopäivitykset ja lataa ne palvelimesta sekä asentaa ne
automaattisesti. Tämä palvelu on käytössä oletusarvon mukaan, mutta voit poistaa
sen käytöstä tietosuoja-asetusten avulla.
Hakupalvelut. Officen tukemien hakupalvelujen, kuten Insightsin, avulla voit
pyytää tietoja Microsoftilta tai kolmansien osapuolten palveluista Officesovelluksen sisältä. Esimerkiksi Wordissa voit korostaa sanan tai lauseen ja hakea
asiaankuuluvia tietoja Bing-haun avulla. Kun haet jotakin tiettyä sanaa tai lausetta,
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Office lähettää palvelulle pyytämäsi salatun tekstin (ja Insightsia käytettäessä Office
lähettää pyytämäsi sanan tai lauseen ja myös jonkin verran ympäröivää sisältöä
tiedostostasi, jotta hakutulokset olisivat osuvia asiayhteyden kannalta). Excelissä
voit lähettää tietoluokkia Microsoftille, jotta saat suosituksia muista
samankaltaisista sinua mahdollisesti kiinnostavista tiedoista. Työkirjasi sisältöä ei
kuitenkaan lähetetä Microsoftille. Lisäksi Office lähettää tietoja käyttämästäsi
ohjelmistosta ja alueasetuksesta, joka järjestelmääsi on määritetty. Kolmannen
osapuolen sisällöntarjoajan niin vaatiessa se lähettää myös valtuutustietoja, joissa
osoitetaan, että sinulla on oikeus ladata kyseinen sisältö palvelimesta. Usein
vastaanottamasi tiedot sisältävät linkin sisällön tarjoajan sivustossa oleviin
lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, sisällön tarjoaja voi sijoittaa laitteeseesi evästeen,
jonka avulla sinut tunnistetaan tulevia tapahtumia varten.
Käännöspalvelu. Jotkin Office-sovellukset antavat sinun kääntää osan tiedostostasi
tai koko tiedostosi käyttämällä kaksikielistä sanakirjaa tai konekäännöstä. Jos sana
tai lause, jonka haluat kääntää, ei ole sovellusohjelmistosi mukana tulevassa
kaksikielisessä sanakirjassa, kyseinen sana tai lause lähetetään Microsoftille tai
kolmannen osapuolen käännöspalveluun salaamattomana. Jos valitset koko
tiedostosi kääntämisen, koko tiedosto lähetetään Microsoftille tai kolmannen
osapuolen käännöspalvelulle salaamattomana. Käännettäväksi haluamasi sanan tai
lauseen lisäksi Office lähettää tiedot käyttämästäsi Office-ohjelmistosta, mukaan
lukien ohjelmistoversion, käyttöjärjestelmän ja järjestelmälle määritetyn
alueasetuksen sekä kielen. Office saattaa myös lähettää kolmansien osapuolten
käännöspalveluille aiemmin tallennetut todentamistiedot, jotka ilmaisevat, että olet
aikaisemmin rekisteröitynyt käyttämään kyseistä sivustoa.
OneDrive
OneDriven avulla voit tallentaa ja käyttää tiedostojasi lähes millä tahansa laitteella.
Voit myös jakaa tiedostojasi ja käsitellä niitä yhteistyössä muiden kanssa. Jotkin
OneDrive-sovelluksen versiot sallivat sinun käyttää sekä henkilökohtaista
OneDriveasi kirjautumalla henkilökohtaisella Microsoft-tililläsi että OneDrive for
Businessiäsi kirjautumalla Microsoftin työ- tai koulutilillä osana organisaatiosi Office
365:n käyttöä.
Kun käytät OneDrivea, keräämme tietoja palvelun käytöstäsi sekä tallentamastasi
sisällöstä, jotta voimme tarjota, parantaa ja suojata palveluitamme. Esimerkkejä
tästä ovat OneDrive-tiedostojesi sisällön indeksointi, jotta voit hakea niitä
myöhemmin, ja sijaintitietojen käyttäminen, jotta voit hakea valokuvia niiden
ottopaikan perusteella. Keräämme myös laitetietoja, jotta voimme tarjota
mukautettuja kokemuksia, kuten antaa sinun synkronoida sisällön eri laitteiden
välillä ja tallentaa mukautetut asetukset verkkoon.
Kun tallennat sisältöä OneDrivessa, kyseinen sisältö perii sen kansion jako-oikeudet,
johon sen tallennat. Esimerkiksi jos tallennat sisältöä julkiseen kansioon, sisältö on
julkista ja kenen tahansa sellaisen Internetissä olevan käyttäjän käytettävissä, joka
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pystyy löytämään kansion. Jos tallennat sisältöä yksityiseen kansioon, sisältö on
yksityinen.
Kun jaat sisältöä yhteisöpalveluun, kuten Facebookiin, OneDrive-tilisi kanssa
synkronoidusta puhelimesta, sisältösi joko ladataan kyseiseen verkostoon tai linkki
sisältöön julkaistaan kyseisessä verkostossa. Sisältö, joka julkaistaan
yhteisöpalveluihin ja jota isännöidään OneDrivessa, on kaikkien kyseisessä
yhteisöpalvelussa olevien henkilöiden käytettävissä. Jos haluat poistaa sisällön,
sinun on poistettava se sekä yhteisöpalvelusta että OneDrivesta.
Kun jaat OneDrive-sisältösi ystäviesi kanssa linkin kautta, kyseisille ystäville
lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki sisältöön. Linkki sisältää
valtuutuskoodin, joka antaa kenen tahansa, jolla on linkki, käyttää sisältöäsi. Jos
joku ystävästäsi lähettää linkin muille ihmisille, myös he pystyvät käyttämään
sisältöäsi, vaikka et olisi päättänyt jakaa sisältöä heidän kanssaan. Jos haluat poistaa
sisältöäsi koskevat oikeudet OneDrivessa, kirjaudu sisään tiliisi ja valitse sitten
sisältö, jonka käyttöoikeustasoja haluat hallita. Linkin oikeuksien kumoaminen
poistaa linkin käytöstä. Kukaan ei pysty käyttämään sisältöä linkin avulla, jos et
päätä jakaa linkkiä uudelleen.
Tiedostot, joita OneDrive for Business hallitsee, tallennetaan erikseen tiedostoista,
jotka on tallennettu henkilökohtaisella OneDrivelläsi. OneDrive for Business kerää ja
lähettää todentamista varten henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi ja
salasanasi, jotka lähetetään Microsoftille ja/tai Office 365 -palvelusi tarjoajalle.
Outlook
Outlook-tuotteet parantavat tuottavuutta kehittyneiden viestintäominaisuuksien
ansiosta. Outlook-tuotteita ovat Outlook.com, Office-sovellukset ja niihin liittyvät
palvelut.
Outlook.com. Outlook.com on Microsoftin ensisijainen kuluttajille tarkoitettu
sähköpostipalvelu. Se sisältää sähköpostiosoitteet, jotka päättyvät merkkijonoon
outlook.com, live.com, hotmail.com ja msn.com. Outlook.comissa on
ominaisuuksia, joiden avulla voit pitää yhteyttä ystäviisi yhteisöpalveluissa. Sinun on
luotava Microsoft-tili, jotta voit käyttää Outlook.comia.
Kun poistat sähköpostiviestin tai muun kohteen postilaatikosta Outlook.comissa,
kyseinen kohde siirtyy yleensä Poistetut-kansioosi, jossa sitä säilytetään noin
seitsemän päivän ajan, ellet siirrä sitä takaisin Saapuneet-kansioosi tai tyhjennä
kansiota tai ellei palvelu tyhjennä kansiota automaattisesti, mikä tahansa näistä
tehdään ensin. Kun Poistetut-kansio tyhjennetään, kyseiset poistetut kohteet
säilyvät järjestelmässämme enintään 30 päivän ajan ennen niiden lopullista
poistamista.
Outlook-sovellukset. Outlook-asiakassovellukset ovat laitteeseen asennettavia
ohjelmistoja, joiden avulla voit hallita sähköpostia, kalenterimerkintöjä, tiedostoja,
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yhteystietoja ja muita tietoja, jotka ovat peräisin sähköpostista, tiedostojen
tallennuksesta ja muista palveluista, kuten Exchange Onlinesta tai Outlook.comista,
tai palvelimista, kuten Microsoft Exchangesta. Voit käyttää useita eri
palveluntarjoajien, myös kolmannen osapuolen toimittajien, tilejä Outlooksovelluksissa.
Jotta voit lisätä tilin, sinun on annettava Outlookille lupa käyttää sähköpostin tai
tiedostojen tallennuksen tietoja.
Kun lisäät tilin Outlookiin, sähköposti, kalenterikohteet, tiedostot, yhteystiedot,
asetukset ja muut tiedot kyseiseltä tililtä synkronoidaan automaattisesti laitteeseesi.
Jos käytät Outlook-mobiilisovellusta, myös siinä olevat tiedot synkronoidaan
Microsoftin palvelimiin, jotta voit ottaa käyttöön lisäominaisuuksia, kuten nopean
haun ja vähemmän tärkeiden sähköpostiviestien mukautetun suodatuksen, ja lisätä
sähköpostiliitteitä linkitetyiltä tiedostojen tallennuksen palveluntarjoajilta Outlooksovelluksesta poistumatta. Jos käytät Outlook-työpöytäsovellusta, voit valita,
sallitaanko tietojen synkronointi palvelimiin. Voit milloin tahansa poistaa tilin tai
tehdä muutoksia tietoihin, jotka synkronoidaan tililtäsi.
Jos lisäät organisaation antaman tilin (kuten työnantajan tai oppilaitoksen tilin),
organisaation toimialueen omistaja voi ottaa käyttöön käytäntöjä ja asetuksia
(esimerkiksi monimenetelmäisen todentamisen tai laitteen tietojen pyyhkimisen
etäyhteyden kautta), jotka vaikuttavat Outlookin käyttöösi.
Lisätietoja Outlook-sovellusten keräämistä ja käsittelemistä tiedoista on tämän
tietosuojalausekkeen osiossa Office.
Skype
Skypen avulla voit lähettää ja vastaanottaa ääni-, video- ja pikaviestiviestintää.
Tämä osio koskee Skypen kuluttajaversiota. Jos käytössäsi on Skype for Business,
katso tämän tietosuojalausekkeen osio Yrityksen ja kehittäjän tuotteet. Sekä
Microsoft Corporation että Skype Communications S.à.r.l. (Microsoftin kokonaan
omistama tytäryhtiö Luxemburgissa) ovat Skypen rekisterinpitäjiä, ja viittaukset
Microsoftiin tässä osiossa viittaavat molempiin juridisiin entiteetteihin.
Osana näiden ominaisuuksien toimittamista Microsoft kerää tietoja viestinnästäsi,
mukaan lukien viestinnän päivämäärän ja kellonajan sekä viestinnän osapuolten
numerot tai käyttäjänimet.
Skype-profiili. Jotta muut ihmiset voivat löytää sinut Skypessä (tai tuotteissa, jotka
tekevät toimia Skypen kanssa, kuten Skype for Businessissa), Skype-profiilisi sisältyy
Skypen julkisen haun hakemistoon profiiliasetustesi mukaan. Profiilisi sisältää
käyttäjätunnuksesi, avatarisi ja kaikki muut tiedot, jotka olet lisännyt profiiliisi tai
valinnut muille näkyväksi.
Skype-yhteystiedot. Jos hallitset yhteystietoja Microsoft-palvelun, kuten
Outlook.comin, avulla, Skype lisää tuntemasi henkilöt automaattisesti Skypen
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yhteystietoluetteloon niin kauan, kunnes käsket meitä lopettamaan lisäämisen.
Sinun luvallasi Skype tarkistaa ajoittain myös laitteesi tai muut osoitekirjat ja lisää
ystäväsi Skype-yhteystietoihin automaattisesti. Voit estää käyttäjiä, jos et halua
saada heiltä viestejä.
Kumppaniyritykset. Jotta entistä useampi henkilö voi käyttää Skypeä, olemme
solmineet kumppanuuksia muiden yritysten kanssa tarjotaksemme Skypen
kyseisten yritysten palveluiden kautta. Jos käytät Skypeä jonkin muun yrityksen kuin
Microsoftin kautta, kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntö määrittää, miten se
käsittelee tietojasi. Saatamme käyttää, siirtää, luovuttaa ja säilyttää tietojasi, jotta
noudatamme soveltuvaa lakia tai vastaamme kelvolliseen juridiseen prosessiin tai
autamme kumppaniyritystämme tai paikallista toimijaa noudattamaan soveltuvaa
lakia tai vastaamaan kelvolliseen juridiseen prosessiin. Kyseiset tiedot saattavat
sisältää esimerkiksi yksityistä sisältöäsi, kuten pikaviestiesi, tallennettujen
videoviestiesi, vastaajaviestiesi tai tiedostonsiirtojesi sisältöä.
Skype Manager. Skype Managerin avulla voit hallita ryhmän (kuten perheesi)
Skype-käyttöä yhdestä keskitetystä paikasta. Kun määrität ryhmän, olet Skype
Managerin järjestelmänvalvoja ja pystyt näkemään muiden kyseiseen käyttöön
suostuneen ryhmän käyttäjien käyttökuvioita, mukaan lukien yksityiskohtaiset
tiedot, kuten liikennetiedot ja ostojen yksityiskohdat. Jos lisäät tietoja, kuten nimesi,
muut ryhmän ihmiset pystyvät näkemään ne. Ryhmän jäsenet voivat perua Skype
Manageriin liittyvän suostumuksensa tilisivullaan osoitteessa www.skype.com.
Skype-markkinoinnin kumppaniohjelma. Kehotamme muita yrityksiä ja
organisaatioita rekisteröitymään kumppaneiksi ohjaamaan ihmisiä Skypeen, jotta
entistä useampi ihminen saa tietää Skypestä. Kun niiden ohjaamat ihmiset tekevät
asioita, kuten ostavat Skype-saldoa, maksamme niille. Olemme solmineet
kumppanuussuhteet myös Conversant Median kanssa. Se hallitsee
kumppaniverkostoamme. Microsoft, verkostokumppanimme ja
markkinointikumppanimme käyttävät evästeitä ja jäljittimiä, jotta voimme tietää,
mikä markkinointikumppani teki onnistuneen ohjauksen ja ansaitsi maksun.
Microsoft ei hallitse markkinointikumppanien asettamia evästeitä. Lisätietoja
verkostokumppanimme tietosuojakäytännöistä on osoitteessa
http://www.conversantmedia.com/legal/privacy.
Palveluilmoitukset. Skype-sovellukset käyttävät laitteesi ilmoituspalvelua
ilmoittaakseen sinulle saapuvista puheluista, chat-keskusteluista ja muista
viesteistä. Monissa laitteissa nämä palvelut tarjoaa jokin toinen yritys. Jotta Skype
voi kertoa sinulle esimerkiksi sen, kuka soittaa, tai näyttää sinulle uuden chatkeskustelun ensimmäiset sanat, sen on annettava ilmoituspalvelulle komento antaa
ilmoitus sinulle. Ilmoituspalvelun laitteessasi tarjoava yritys käyttää näitä tietoja
omien ehtojensa ja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Microsoft ei ole vastuussa
ilmoituspalvelun tarjoavan yrityksen keräämistä tiedoista. Jos et halua käyttää
saapuvien Skype-puheluiden ja -viestien ilmoituspalveluita, poista ne käytöstä
Skype-sovelluksen tai laitteesi asetuksissa.
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Skype-mainonta. Jotkin Skype-ohjelmistot sisältävät kiinnostuksen kohteisiin
perustuvia mainoksia, joten näet todennäköisesti mainoksia, joista pidät. Joissakin
ohjelmiston versioissa voit estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan
tietosuoja-asetusten tai tiliasetusten valikossa. Jos kirjaudut Skypeen Microsofttilillä, voit estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan osoitteessa
account.microsoft.com/privacy. Jos estät kiinnostuksen kohteisiin perustuvan
mainonnan, näet silti Skype-ohjelmistossa mainoksia asuinmaasi, kieliasetuksesi ja
IP-osoitteesi sijainnin perusteella, mutta mainosten kohdentamiseen ei käytetä
muita tietoja.
Käännösominaisuudet. Jotkin Skype-sovellukset tarjoavat äänen ja/tai tekstin
kääntämisen ominaisuuksia, jotka auttavat sinua viestimään eri kieliä puhuvien
ihmisten kanssa. Kun käytät käännösominaisuuksia, ääni- ja tekstitietojasi käytetään
Microsoftin puheentunnistus- ja käännöspalveluiden tarjoamiseen ja
parantamiseen.
Tallennusominaisuudet. Joissakin Skype-versioissa on tallennusominaisuus, jonka
avulla voit tallentaa ja jakaa ääni- tai videoleikkeitä keskusteluistasi. Jos tallennat
istunnon, puhelustasi saatetaan tallentaa muistiin muutama sekunti jo ennen kuin
aloitat tallennuksen. Tallenne tallennetaan keskusteluhistorian osana, mutta sen voi
tallentaa myös paikallisesti omaan laitteeseen. Sinun tulee ymmärtää juridiset
vastuusi, ennen kuin tallennat mitään viestejä. Tähän sisältyy muun muassa
mahdollinen muilta viestintään osallistuvilta osapuolilta etukäteen tarvittava
lupa. Microsoft ei ole vastuussa siitä, miten käytät tallennusomaisuuksia tai
tallenteitasi.
Haku ja tekoäly
Haku- ja tekoälytuotteet yhdistävät sinut tietoihin ja seuraavat, käsittelevät ja toimivat
tiedon kanssa älykkäästi, oppien ja sopeutuen ajan myötä.
Bing
Bing-palvelut sisältävät haku- ja karttapalvelut sekä Bing Toolbar- ja Bing Desktop
-sovellukset. Bing-palvelut sisältyvät myös muihin Microsoft-palveluihin, joita ovat
esimerkiksi MSN-sovellukset ja Cortana, ja tietyt Windows-ominaisuudet
(kutsumme näitä Bingin tarjoamiksi kokemuksiksi).
Kun teet haun tai käytät jonkin Bingin tarjoaman kokemuksen ominaisuutta, johon
liittyy haun tekeminen tai komennon antamista puolestasi, Microsoft kerää
antamasi haku- tai komentotermit sekä IP-osoitteesi, sijaintisi, evästeet olevat
yksilöivät tunnisteet, hakusi kellonajan ja päivämäärän sekä selaimesi määritykset.
Jos käytät Bingin ääntä tukevia palveluita, myös äänisyötteesi ja puhetoimintoihin
liittyvät suorituskykytiedot lähetetään Microsoftille. Kun käytät Bingin tarjoamia
kokemuksia, kuten Kysy Cortanalta -toimintoa tai Bing-hakua, hakiessasi jotakin
tiettyä sanaa tai lausetta verkkosivulta tai tiedostosta, kyseinen sana tai lause
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lähetetään Bingille yhdessä ympärillä olevan sisällön kanssa, jotta voidaan tarjota
asiayhteyteen liittyviä hakutuloksia.
Hakuehdotukset. Kun käytät Hakuehdotukset-ominaisuutta, Bingin tarjoamaan
kokemukseen hakua varten kirjoittamasi merkit lähetetään Microsoftille. Näin
voimme antaa sinulle ehdotuksia hakua kirjoittaessasi. Jos haluat ottaa tämän
ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Bing-hakua käyttäessäsi, siirry
Bingin asetuksiin. Hakuehdotuksia ei voi poistaa käytöstä Cortanassa. Windowsissa
voit piilottaa Cortanan ja hakukentän, jos et halua käyttää ominaisuutta.
Bingin käyttömukavuuden kehitysohjelma Bing Desktopille ja Bing
Toolbarille. Jos käytät Bing Desktopia tai Bing Toolbaria ja olet osallistunut Bingin
käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, keräämme tietoja myös siitä, miten käytät
näitä Bing-sovelluksia. Keräämme esimerkiksi vierailemiesi sivustojen osoitteet,
jotta voimme parantaa hakutulosten järjestystä ja osuvuutta. Suojellaksemme
yksityisyyttäsi emme käytä Bingin käyttömukavuuden kehitysohjelman kautta
kerättyjä tietoja tunnistamiseesi, yhteyden ottamiseen sinuun tai mainosten
kohdentamiseen sinuun. Voit poistaa Bingin käyttömukavuuden kehitysohjelman
käytöstä milloin tahansa Bing Desktopin tai Bing Toolbarin asetuksissa. Poistamme
Bingin käyttömukavuuden kehitysohjelman kautta kerätyt tiedot 18 kuukauden
kuluttua.
Säilytys ja tunnisteiden poistaminen. Poistamme tunnisteet tallennetuista
hakukyselyistä poistamalla IP-osoitteen kokonaisuudessaan 6 kuukauden kuluttua
sekä evästetunnukset ja muut istuntojenväliset tunnukset 18 kuukauden kuluttua.
Mukauttaminen Microsoft-tilin kautta. Jotkin Bing-palvelut parantavat
käyttökokemusta esimerkiksi synkronoimalla hakuhistoriasi eri laitteiden välillä, kun
kirjaudut sisään henkilökohtaisella Microsoft-tililläsi. Näiden
mukautusominaisuuksien avulla voit mukauttaa kiinnostuksen kohteesi, suosikkisi
ja asetuksesi sekä yhdistää tilisi kolmannen osapuolen palveluihin. Voit hallita
mukautusasetuksiasi tai Microsoftin tietosuojan koontinäyttöä Bingin asetusten
-sivulla.
Hakuhistorian hallinta. Bingin hakuhistoriapalvelu tekee syöttämiesi hakutermien
ja napsauttamiesi tulosten uudelleenkäyttämisen helpoksi, kun käytät Bing-hakua
selaimesi kautta. Voit poistaa hakuhistoriasi Microsoftin tietosuojan koontinäytössä
osoitteessa https://account.microsoft.com/privacy. Historiasi tyhjentäminen poistaa
sen hakuhistoriapalvelusta ja estää kyseisen historian näkymisen sivustossa, mutta
se ei poista tietoja hakulokeistamme, jotka säilytetään ja joista poistetaan
tunnisteet yllä kuvatulla tavalla.
Muut kuin Microsoftin palvelut, jotka käyttävät Bingiä. Voit käyttää Bingin
tarjoamia kokemuksia käyttäessäsi muiden kuin Microsoftin palveluita, kuten
Yahoo!-palveluita. Jotta Bing voi tarjota nämä palvelut, se vastaanottaa tietoja
näiltä ja muilta kumppaneilta. Kyseiset tiedot voivat sisältää päivämääriä,
kellonaikoja, IP-osoitteita, yksilöivän tunnuksen ja muita hakuihin liittyviä tietoja.
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Nämä tiedot lähetetään Microsoftille, jotta hakupalvelu voidaan tarjota. Microsoft
käyttää näitä tietoja tässä lausekkeessa kuvatulla tavalla tai lisärajoituksin, mikäli
kumppaneidemme sopimukselliset seikat niin velvoittavat. Tarkastele muiden kuin
Microsoft-palveluiden tietosuojakäytäntöjä, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten ne
keräävät ja käyttävät tietoja.
Hakukyselyn välitetty viittauksen URL-osoite. Kun napsautat hakutulosta tai
mainosta Bingin hakutulosten sivulla ja siirryt kohdesivustoon, kohdesivusto
vastaanottaa selaimesi jokaiseen sivustoon lähettämät vakiotiedot, kuten IPosoitteesi, selaimesi tyypin ja kielen sekä sen sivuston URL-osoitteen, josta saavuit
(tässä tapauksessa Bingin hakutulosten sivu). Koska Bingin hakutulosten sivun URLosoite sisältää kirjoittamasi hakukyselyn (joka voi sisältää nimiä, osoitteita tai muita
tunnistetietoja), kohdesivusto pystyy päättelemään kirjoittamasi hakutermin.
Jos selaimesi on määritetty sallimaan sivujen esilataaminen taustalla toiminnan
nopeuttamiseksi, selaimen sivun lataamisella taustalla on sama vaikutus kuin sillä,
jos käyt kyseisellä sivulla, mukaan lukien Bingin hakutulosten sivun URL-osoitteen
(joka sisältää hakukyselysi) lähettäminen ja kaikkien sivun asettamien evästeet
lataaminen.
Hakutietojen jakaminen tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. Jaamme valittujen
kolmansien osapuolten kanssa tutkimus- ja kehitystarkoituksiin joitakin
hakukyselytietoja, joiden tunnisteet on poistettu, kuten äänikyselyjä. Ennen kuin
jaamme tietoja, poistamme niistä kaikki yksilöivät tunnisteet, kuten IP-osoitteet ja
evästetunnukset. Tiedoista myös poistetaan tietyt arkaluontoiset tiedot, joita
käyttäjät ovat saattaneet sisällyttää hakukyselyihin itse (kuten
sosiaaliturvatunnukset tai luottokorttien numerot). Lisäksi vaadimme näitä
kolmansia osapuolia pitämään tiedot turvassa, eivätkä ne saa käyttää tietoja muihin
tarkoituksiin.
Cortana
Cortana on henkilökohtainen avustajasi. Laitteen ja käytössä olevan Cortanasovelluksen mukaan (esimerkiksi Windows, Xbox tai iOS jne.) Cortana voi tarjota
erilaisia ominaisuuksia, joista jotkin ovat mukautettuja. Cortana toimii parhaiten,
kun kirjaudut sisään ja annat sen käyttää laitteesi, henkilökohtaisen Microsoft-tilisi,
AAD-tilisi tai muiden Microsoft-palveluiden ja niiden kolmansien osapuolten
palveluiden tietoja, joihin yhdistät Cortanan. Jos et kirjaudu sisään Cortanaan
Windows-laitteessa, voit silti keskustella Cortanan kanssa ja hakea sen avulla tietoja
verkosta, OneDriveen ja muihin Microsoft-palveluihin tai laitteellesi tallennetuista
sähköposteista, ihmisistä ja asiakirjoista. Lisätietoja on osiossa Windows Search. Jos
et kirjaudu sisään, käyttökokemuksesi on rajallinen eikä sitä mukauteta. Cortana
toimii iOS- ja Android-laitteissa ja muissa Cortanaa käyttävissä laitteissa vain silloin,
kun olet kirjautunut sisään.
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Kirjautuneena ulos. Kun et ole kirjautuneena sisään Windows-laitteessa, Cortana
kerää tietoja siitä, miten keskustelet Cortanan kanssa ja miten haet Cortanalla
puheen, käsinkirjoituksen tai kirjoittamisen avulla. Näitä tietoja ovat seuraavat:
• Puhepalvelut. Jotta Cortana pystyy ymmärtämään puhetapaasi ja
äänikomentojasi paremmin, puhetiedot lähetetään Microsoftille puhemallien
luomista ja puheentunnistuksen sekä käyttäjän tarkoituksen ymmärtämisen
parantamista varten. Jos kirjaudut sisään, puhemalleja mukautetaan.
• Kyselyt ja hakuhistoria. Bing-hakukyselyitäsi ja hakuehdotustoimintoa –
vaikka Cortana tekee hakemisen puolestasi – käsitellään samalla tavalla kuin
mitä tahansa muita Bing-hakukyselyitä, ja niitä käytetään osiossa Bing
kuvatulla tavalla.
• Laitetiedot. Cortana voi käyttää tietoja laitteestasi ja siitä, miten käytät
laitettasi. Se voi esimerkiksi selvittää, onko Bluetooth käytössä, oletko ottanut
lukitusnäytön käyttöön, hälytysasetuksesi ja asentamasi ja käyttämäsi
sovellukset.
Kirjautuneena sisään. Jos kirjaudut sisään, voit Cortanan avulla suorittaa muita
tehtäviä ja hyödyntää mukautettuja käyttökokemuksia ja osuvia ehdotuksia. Lisäksi
annat Cortanalle luvan kerätä tai käyttää seuraavia tietoja, joista osa on riippuvaisia
käyttämäsi Cortana-version (esimerkiksi Windows, Android, iOS jne.)
ominaisuuksista sekä käyttämästäsi sovelluksesta tai laitteesta, johon Cortana on
integroitu (esim. Skype):
• Microsoft-tili. Cortana voi käyttää demografiatietoja (kuten ikää,
postinumeroa ja sukupuolta), jotka annoit henkilökohtaisen Microsoft-tilin
luonnin aikana.
• Muiden Microsoft-tuotteiden käyttö. Cortana antaa muiden Microsoftpalveluiden kautta kerättyjen tietojen avulla mukautettuja ehdotuksia.
Cortana esimerkiksi käyttää Urheilu-sovelluksen keräämiä tietoja, jotta se voi
automaattisesti näyttää tietoja seuraamistasi joukkueista. Cortana oppii
tuntemaan myös suosikkipaikkasi Microsoftin Kartat-sovelluksesta,
suosikkikappaleesi ja esittäjät Groove Musiikissa toistamastasi musiikista ja
sen, mitä katsot ja ostat Microsoft Store, jotta se voi tarjota aiempaa
parempia ehdotuksia. Cortanan muistikirjaan merkittyjä kiinnostuksen
kohteitasi voidaan käyttää myös muissa Microsoft-palveluissa, kuten Bingissä
tai MSN:ssä, kiinnostuksen kohteidesi, asetustesi ja suosikkiesi
mukauttamiseen myös kyseisissä tuotteissa.
Sijainti. Voit valita, käyttääkö Cortana sijaintitietojasi näyttääkseen sinulle osuvia
ilmoituksia (kuten liikennetietoja ja sijaintiin perustuvia muistutuksia) ja tuloksia ja
tehdäkseen sinulle ehdotuksia, jolloin säästät aikaa. Jos annat Cortanalle luvan
käyttää sijaintitietojasi, Cortana kerää ja käyttää säännöllisesti nykyistä sijaintiasi,
sijaintihistoriaasi ja muita sijaintisignaaleja (kuten OneDriveen lataamiesi valokuvien
sijaintitietoja). Cortanan keräämien sijaintitietojen avulla voimme tarjota sinulle
mukautettuja kokemuksia tuotteissamme. Niiden avulla voimme esimerkiksi
parantaa Bing-hakutulosten osuvuutta. Voimme myös käyttää näitä tietoja
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anonymisoidussa muodossa Windowsin paikannuspalvelujen parantamiseen.
Lisätietoja on alaosiossa Paikannuspalvelut.
Yhteystiedot, sähköposti, kalenteri ja viestit. Voit antaa Cortanalle luvan käyttää
laitteessasi ja pilvipalveluissa olevia sähköpostiasi ja muita viestejäsi, kalenteriasi ja
yhteystietojasi, jotta se voi tarjota käyttöösi lisäominaisuuksia ja mukauttaa
käyttökokemustasi. Jos annat luvan, Cortana käyttää muun muassa seuraavia
lisätietoja:
• Yhteystiedot, tekstiviestit ja sähköposti. Cortana käyttää yhteystietojasi ja
viestejäsi useiden asioiden tekemiseen. Se esimerkiksi soittaa puheluita kun
on yhdistettynä Skypeen, antaa sinun lisätä tapahtumia kalenteriisi, ilmoittaa
sinulle tärkeistä viesteistä tai tärkeistä yhteystiedoista ja pitää sinut ajan
tasalla tapahtumista tai muista sinulle tärkeistä asioista, kuten paketin tai
sitoumustesi seurannasta. Cortana käyttää yhteystietojasi ja viestejäsi myös
auttamaan sinua suunnittelemaan tapahtumiasi ja tarjoaa muitakin hyödyllisiä
ehdotuksia ja suosituksia.
• Viestihistoria. Cortana oppii tuntemaan sinulle tärkeät henkilöt puhelu-,
tekstiviesti- ja sähköpostihistoriasi kautta. Näiden tietojen avulla seurataan
sinulle tärkeitä ihmisiä ja suosimiasi viestintätapoja, merkitään sinulle tärkeitä
viestejä (kuten vastaamattomia puheluita) ja parannetaan muiden Cortanan
ominaisuuksien, kuten puheentunnistuksen, tehokkuutta.
• Kalenteritapaamiset. Cortana käyttää kalentereitasi, jotta se voi näyttää
sinulle muistutuksia ja tietoja tärkeistä tapaamisistasi.
Selaushistoria. Jos sallit Cortanan käyttää selaushistoriaasi, Microsoft kerää tietoja
käyttäjätunnukseen liittyvistä Microsoft Edgen hakukyselyistä ja täydellisestä
selaushistoriasta. Cortana käyttää näitä tietoja oppiakseen sinusta sekä antaakseen
sinulle nopeita ja älykkäitä vastauksia sekä mukautettuja ehdotuksia tai tekemään
verkkotehtäviä puolestasi. Cortana ei kerää tietoja sivustoista, joissa käyt InPrivatevälilehdissä.
Muut yhdistetyt palvelut ja osaamisalueiden hallinta. Voit myös antaa Cortanan
käyttää muiden Microsoftin palveluiden ja kolmansien osapuolten palveluiden
keräämiä tietoja tai jakaa Cortanan tietoja kyseisiin palveluihin antamalla oikeuden
ottaa palvelut käyttöön tai yhdistää kyseiset palvelut Cortanaan. Kun otat käyttöön
yhdistetyn palvelun tai kolmannen osapuolen osaamisalueen, Cortana jakaa
pyyntösi kyseisille palveluille tai kolmansille osapuolille komennon suorittamiseksi.
Cortana voi myös jakaa lisätietoja (esimerkiksi sijaintisi), joiden jakamiseen olet
antanut oikeuden. Kolmannen osapuolen kanssa jakamaasi tietoa käyttäessäsi
yhdistettyä palvelua tai kolmannen osapuolen osaamisaluetta koskevat kolmannen
osapuolen tietosuojalauseke ja käyttöehdot. Cortana käyttää kyselyitäsi ja
vastauksiasi yhdistetyistä palveluista tai kolmannen osapuolen osaamisalueista
parantaakseen puheentunnistusta ja käyttäjän aikeiden tunnistamista ja
tarjotakseen sinulle mukautettuja ehdotuksia ja ominaisuuksia. Alla on esimerkkejä
yhdistetyistä palveluista ja osaamisalueista. Uusia yhdistettyjä palveluita ja
osaamisalueita lisätään säännöllisesti.
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• Yhdistetyt Microsoft-palvelut. Jos yhdistät Cortanan Xbox Live -tiliisi,
Cortana voi käyttää Xbox Liven tietoja. Näin Cortana saa lisätietoja
pelitoiminnoistasi ja voi näyttää sinulle osuvaa sisältöä ja antaa ehdotuksia.
Lisäksi se voi ajoittaa peli-istuntojasi ja ilmoittaa sinulle, milloin ystäväsi ovat
valmiita pelaamaan. Jos yhdistät Cortanan työpaikan tai oppilaitoksen Office
365 -tiliisi, Cortana voi Office 365:een tallennettujen tietojen avulla auttaa
sinua pysymään ajan tasalla tapaamisistasi, asiakirjoistasi ja suhteistasi sekä
antaa niihin liittyviä lisätietoja. Kun kirjaudut LinkedIniin Cortanassa, Microsoft
voi käyttää LinkedIn-tietojasi niin, että Cortana voi antaa sinulle mukautettuja
tietoja ja suosituksia. Huomaa, että Cortanan avulla LinkedIn saa niiden
henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet, tehtävänimikkeet ja yritysten nimet,
jotka tapaat. Näin Cortana voi noutaa osuvia tietoja näistä yhteyshenkilöistä.
• Muut yhdistetyt palvelut ja osaamisalueet. Cortanan avulla voit yhdistää
kolmannen osapuolen palveluihin, jotta se voi tehdä entistä enemmän
puolestasi ja tarjota mukautettuja käyttökokemuksia kolmannen osapuolen
palveluista saamiensa tietojen perusteella. Kaikki osaamisalueet eivät edellytä
sinulta todennusta. Luvallasi Cortana voi myös lähettää pyyntösi mukana
tietoja sinusta kolmannelle osapuolelle. Cortana voi esimerkiksi lähettää
pyyntösi mukana nykyisen sijaintisi ja määränpääsi Uberiin, kun pyydät
Cortana tilaamaan kyydin. Voit hallita Cortanan yhdistettyjä palveluita ja
osaamisalueita Cortanan muistikirjassa.
Kun annat Cortanalle oikeiden käyttää tietojasi laitteesta tai palvelusta, näitä tietoja
voidaan käyttää Cortanan käyttökokemuksesi mukauttamiseen saumattomasti
missä tahansa laitteessa tai palvelussa, jossa olet ottanut Cortanan käyttöön.
Muista, että voit halutessasi kirjautua ulos Cortanasta. Kun kirjaudut ulos
Windowsissa, Cortana on edelleen käytettävissäsi, mutta käyttökokemustasi ei
mukauteta. Voit hallita Cortanan asetuksissa, käyttöoikeuksissa ja muistikirjassa sitä,
mitä tietoja Cortana käyttää ja mitä se tietää sinusta. Lisätietoja yksittäisistä
ominaisuuksista ja niiden hallinnasta on osoitteessa
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.
Microsoft Translator
Microsoft Translator on tilastollinen konekäännösjärjestelmä, joka on suunniteltu
kääntämään tekstin ja puheen automaattisesti useiden tuettujen kielten välillä.
Translator voidaan sisällyttää muihin Microsoft-tuotteisiin ja -palveluihin, kuten
Officeen, SharePointiin ja Bingiin. Kolmannet osapuolet voivat myös sisällyttää
Translatorin omiin palveluihinsa ja tuotteisiinsa. Lisätietoja kolmansien osapuolten
palveluiden ja tuotteiden tietosuojakäytännöistä on kolmansien osapuolten
tietosuojalausekkeissa.
Microsoft Translatorin toiminta perustuu lähettämiesi teksti-, kuva- ja puhetietojen
keräykseen ja käyttöön. Tietoja kerätään myös Translator-palvelun käytöstä, niihin
kuuluvat muun muassa käyttöjärjestelmän versio, selaimen tyyppi ja kieli. Microsoft
käyttää tietojasi Translator-palvelun tuottamiseen, muun muassa elämystesi
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parantamiseen ja yksilöintiin. Microsoft on ottanut käyttöön liiketoiminnallisia ja
teknisiä menetelmiä, jotka on suunniteltu tukemaan tunnisteiden poistamista
joistakin Translatorin säilyttämistä tiedoista. Otamme esimerkiksi satunnaisesti
tekstinäytteitä Translatorin parantamiseksi. Poistamme näytteistä kaikki
numerosarjat ja muut henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
Jos tilaat Microsoft Translator -ohjelmointirajapinnan vähintään 250 miljoonan
merkin kuukausikiintiöllä, voit pyytää Microsoft Translatoriin lähettämäsi tekstin
kirjaamisen poistamista käytöstä lähettämällä pyynnön toimimalla osoitteessa
https://www.microsoft.com/en-us/translator/notrace.aspx kuvatun prosessin
mukaan.
SwiftKey
SwiftKey Keyboard -näppäimistö ja siihen liittyvät sovellukset ja palvelut keräävät
tietoja kirjoitustyylistäsi, mukaan lukien käyttämäsi emojit ja sanat, jotta opimme
kirjoitustyylisi ja voimme tarjota tyylisi mukaisia mukautettuja automaattisia
korjauksia ja tekstiennusteita.
Kun käytät tuotteitamme, keräämme esimerkiksi laitteeseen, verkkoon ja
suorituskykyyn liittyviä tietoja ja käyttötilastoja. Näiden tietojen avulla käytämme ja
parannamme tuotteita.
Jos valitset SwiftKey Cloudin, keräämme sähköpostiosoitteesi,
perusdemografiatiedot ja tietoja käyttämistäsi sanoista ja lauseista, jotta voimme
ottaa käyttöön erilaisia palveluita, kuten mukautuksen, ennakoivan tekstinsyötön
synkronoinnin ja varmuuskopioinnin. Ennakoiva tekstinsyöttömme opettelee
kielenkäyttötapasi, jotta voimme luoda mukautetun kielimallin. Tämä malli on
optimoitu näkymä useimmin käyttämiäsi sanoja ja lauseita, ja se kuvastaa
yksilöllistä kirjoitustyyliäsi. Jotta tämä on mahdollista, SwiftKey Keyboard for
Android käyttää tekstiviestejäsi ensiasennuksen jälkeen. SwiftKeyn
mukautuspalvelu, joka on SwiftKey Cloudin ominaisuus, käyttää myös viimeisintä
sisältöä määrittämistäsi verkkopalveluista, kuten Gmailista, Facebookista ja
Twitteristä. Jos olet kirjautunut SwiftKey Cloudiin, nämä tiedot siirretään
palveliimme salattujen yhteyksien kautta. SwiftKey ei kirjaa tai tallenna salasanoja
tai maksutietoja sisältävien kenttien tietoja tai opi niistä.
Jos et ole kirjautunut SwiftKey Cloudiin, laitteestasi ei kerätä kielitietoja. Voit milloin
tahansa estää SwiftKeyn keräämien henkilökohtaisten tietojen käyttämisen ja
säilyttämisen SwiftKeyn asetusten SwiftKey Cloud -osassa. Tämän jälkeen SwiftKey
Keyboard -näppäimistön käytön pohjalta kerätyt henkilökohtaiset tietosi
poistetaan.
Saatamme näyttää laitteessasi ajoittain ilmoituksia sinua mahdollisesti
kiinnostavista tuotepäivityksistä ja ominaisuuksista. Voit poistaa nämä ilmoitukset
käytöstä tuotteissamme milloin tahansa SwiftKeyn asetuksissa.
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Windows
Windows on mukautettu tietojenkäsittely-ympäristö, jonka avulla voit saumattomasti
verkkovierailla ja käyttää palveluita, asetuksia ja sisältöä kaikissa tietojenkäsittelylaitteissasi
aina puhelimista tabletteihin ja Surface Hubiin. Sen sijaan, että Windowsin tärkeimmät osat
olisivat staattisia ohjelmia laitteessasi, ne ovat pilvipalvelupohjaisia, ja sekä Windowsin
pilvielementit että paikalliset elementit päivitetään säännöllisesti, jotta sinulla on
viimeisimmät parannukset ja ominaisuudet. Tämän tietojenkäsittelykokemuksen
tarjoamista varten keräämme tietoja sinusta, laitteestasi ja tavastasi käyttää Windowsia.
Koska Windows on sinulle henkilökohtainen, annamme sinun valita, mitä henkilökohtaisia
tietoja keräämme ja miten niitä käytämme. Huomaa, että jos organisaatiosi (kuten
työnantajasi tai koulusi) hallitsee Windows-laitettasi, organisaatiosi saattaa käyttää
Microsoftin tai muiden tahojen tarjoamia keskitettyjä hallintatyökaluja laiteasetusten,
laitekäytäntöjen, ohjelmistopäivitysten, meidän tai organisaation suorittaman tietojen
keräämisen tai muiden laitteesi osa-alueiden hallintaan. Jos haluat lisätietoja tietojen
keräämisestä ja tietosuojasta Windowsissa, siirry osoitteeseen go.microsoft.com/fwlink/?
LinkId=529552. Windowsin vanhoihin versioihin (mukaan lukien Vista, 7, 8 ja 8.1)
sovelletaan niiden omia tietosuojalausekkeita.
Aktivointi
Kun aktivoit Windowsin, laitteelle, johon ohjelmistosi on asennettu, annetaan
laitekohtainen tuoteavain. Tuoteavain ja ohjelmiston sekä laitteesi tiedot lähetetään
Microsoftille, jotta käyttöoikeutesi ohjelmistoon voidaan vahvistaa. Nämä tiedot
voidaan lähettää uudelleen, jos sinun täytyy aktivoida tai vahvistaa käyttöoikeutesi
uudelleen. Windows-puhelimissa myös laitteen ja verkon tunnisteet sekä laitteen
ensimmäisen käynnistyksen sijaintitiedot lähetetään Microsoftille
takuurekisteröintiä ja varaston täydentämistä varten sekä petosten ehkäisemiseksi.
Toimintahistoria
Windows 10:n toimintahistoria auttaa seuraamaan laitteellasi tekemiäsi toimia. Se
pitää kirjaa käyttämistäsi sovelluksista ja palveluista, avaamistasi tiedostoista,
selaamistasi sivustoista sekä siitä, milloin teit nämä toimet. Kerätty toimintahistoria
tallentuu paikallisesti laitteeseesi, ja jos olet kirjautunut sisään tietokoneeseen
Microsoft-tilillä ja antanut luvan tietojen lähetykseen, Windows lähettää
toimintahistoriasi Microsoftille. Microsoft käyttää keräämiään
toimintahistoriatietoja voidakseen tarjota sinulle mukautettuja käyttökokemuksia ja
osuvia suosituksia laitteesta riippumatta. Lisäksi tietoja käytetään Microsofttuotteiden parantamiseen.
Toimintahistoria luodaan ja lähetetään Microsoftille myös silloin, kun käytät tiettyjä
Microsoft-sovelluksia, kuten Microsoft Edgeä tai Office-sovelluksia (esimerkiksi
Wordia, Exceliä tai PowerPointia) mobiililaitteissa, kuten iOS- ja Androidpuhelimissa ja -tableteissa. Jos olet kirjautunut sisään Microsoft-tililläsi, voit jatkaa
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Windows-laitteella toimintoja, jotka aloitit Microsoft-sovelluksissa Android- tai iOSlaitteessa.
Mainontatunnus
Windows luo yksilöivän mainontatunnuksen laitteen jokaiselle käyttäjälle. Kun
mainontatunnus on käytössä, sovellukset (sekä Microsoftin että kolmansien
osapuolten sovellukset) voivat käyttää sitä samalla tavalla kuin sivustot käyttävät
evästeeseen tallennettua yksilöllistä tunnistetta. Siten sovelluskehittäjät ja
mainosverkostot voivat mainontatunnuksen avulla näyttää osuvampia mainoksia ja
muuta mukautettua sisältöä sovelluksissaan ja verkossa. Microsoft kerää
mainontatunnuksen tässä kuvattuja tarkoituksia varten vain, jos otat
mainontatunnuksen käyttöön osana tietosuoja-asetuksiasi. Voit estää tämän
tunnuksen käytön milloin tahansa poistamalla mainontatunnuksen käytöstä
tietosuoja-asetuksissasi (Aloitus > Asetukset > Tietosuoja). Jos päätät ottaa
mainontatunnuksen uudelleen käyttöön, järjestelmä nollaa tunnuksen ja luo uuden.
Kun kolmannen osapuolen sovellus käyttää mainontatunnusta, mainontatunnuksen
käyttöä koskevat sovelluksen omat tietosuojakäytännöt. Lisätietoja siitä, miten
Microsoft käyttää tietoja mainontaan, on tämän lausekkeen osiossa Miten
käytämme tietoja.
Diagnostiikka
Diagnostiikkatietoja on kahta tasoa: perustiedot ja täydelliset tiedot. Microsoft
käyttää diagnostiikkatietoja Windowsin pitämiseen suojattuna ja ajan tasalla,
ongelmien vianmääritykseen sekä tuotteiden parantamiseen. Valitsemastasi
diagnostiikkatietojen tasosta riippumatta laitteesi pysyy suojattuna ja toimii
normaalisti. Tiedot siirretään Microsoftille ja tallennetaan yhdessä yhden tai usean
yksilöivän tunnisteen kanssa, jotta tunnistamme yksittäisen käyttäjän yksittäisessä
laitteessa ja ymmärrämme laitteen palveluongelmat ja käyttömallit.
Perustiedot sisältävät tietoja laitteesta, sen asetuksista ja ominaisuuksista sekä
siitä, toimiiko se oikein. Perustasolla Microsoft kerää seuraavia tietoja:
• Laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskevat tiedot:
◦ Laitetiedot, kuten prosessorin tyyppi, OEM-valmistaja, akun tyyppi ja
kapasiteetti, kameroiden tyyppi ja määrä, laiteohjelmisto ja
muistimääritteet.
◦ Verkko-ominaisuudet ja yhteystiedot, kuten laitteen IP-osoite,
matkapuhelinverkko (myös IMEI ja matkapuhelinoperaattori) sekä tieto
siitä, onko laite yhdistetty maksuttomaan vai maksulliseen verkkoon.
◦ Tiedot käyttöjärjestelmästä ja sen määrityksistä, kuten
käyttöjärjestelmän versio ja koontiversion numero, alue- ja
kieliasetukset, diagnostiikkataso sekä tieto siitä, kuuluuko laite Windows
Insider Program -ohjelmaan.

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement?PrintView=true

4.5.2018

Microsoftin tietosuojalauseke – Microsoftin tietosuoja

•

•
•
•

Page 37 of 59

◦ Yhdistettyjä oheislaitteita koskevat tiedot, kuten laitteen malli,
valmistaja, ohjain ja yhteensopivuustiedot.
◦ Laitteeseen asennettuja sovelluksia koskevat tiedot, kuten sovelluksen
nimi, versio ja julkaisija.
Tiedot siitä, onko laite valmis päivitykseen ja onko olemassa tekijöitä, jotka
saattavat vaikeuttaa päivitysten vastaanottamista, kuten alhainen akun
varaustaso, rajallinen levytila tai maksullisen verkon kautta muodostettu
yhteys.
Tiedot päivitysten onnistumisesta tai epäonnistumisesta.
Tiedot diagnostiikkatietojen keräysjärjestelmän luotettavuudesta.
Perustason virheraportointi, joka sisältää kuntotiedot käyttöjärjestelmästä ja
laitteessa suoritettavista sovelluksista. Perustason virheraportoinnilla saamme
esimerkiksi tiedon siitä, jos jokin sovellus, kuten Microsoft Paint tai
kolmannen osapuolen peli, jumiutuu tai kaatuu.

Täysi-vaihtoehtoa käytettäessä Microsoft kerää perustietojen lisäksi lisätietoja,
kuten tiedot laitteen kunnosta ja käytöstä sekä parannellun virheraportoinnin,
jonka avulla voimme korjata ja parannella tuotteitamme ja palvelujamme. Täysitasolla Microsoftin keräämiä lisätietoja ovat seuraavat:
• Laite-, yhteys- ja kokoonpanotietojen lisätiedot, jotka kerätään perustietojen
lisäksi.
• Käyttöjärjestelmän ja muiden järjestelmäosien kuntoa koskevat tila- ja
lokitiedot (perustietoina kerättyjen päivitys- ja
diagnostiikkajärjestelmätietojen lisäksi).
• Sovellusten käyttöä koskevat tiedot, kuten tiedot siitä, mitkä ohjelmat
käynnistetään laitteessa, miten kauan ohjelmia suoritetaan ja miten nopeasti
ohjelmat reagoivat syötteeseen.
• Microsoftin selaimien, kuten Microsoft Edgen tai Internet Explorerin,
käyttötiedot, mukaan lukien selaushistoria ja hakusanat.
• Parannetun virheraportoinnin tiedot, kuten laitteen muistin tilatiedot
tilanteessa, jossa järjestelmä tai sovellus kaatuu. (Tietoihin saattaa
tahattomasti sisältyä käyttäjän sisältöä, kuten osia tiedostosta, jota olit
käsittelemässä, kun ongelma ilmeni.) Näitä tietoja ei koskaan käytetä
käyttökokemusten räätälöinnissä jäljempänä kuvatulla tavalla.
Joitakin edellä kuvattuja tietoja ei ehkä kerätä laitteestasi, vaikka
diagnostiikkatietojen asetukseksi olisi valittu täydelliset tiedot. Microsoft vähentää
kaikista laitteista keräämiensä tietojen määrää keräämällä jotkin tiedot täydellisten
tietojen tasolla vain pienestä määrästä laitteita (näyte). Kun suoritat
diagnostiikkatietojen katseluohjelman, näet kuvakkeen, joka ilmaisee, kerätäänkö
laitteestasi näytetietoja ja mitä tietoja laitteestasi kerätään. Diagnostiikkatietojen
katseluohjelman latausohjeet ovat kohdassa Aloitus > Asetukset > Tietosuoja >
Diagnostiikka ja palaute.
Se, mitä tietoja Windowsin diagnostiikka kerää, saattaa muuttua, jotta Microsoft voi
keräämään edellä kuvattuihin tarkoituksiin tarvittavat tiedot joustavasti. Microsoft
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saattaa esimerkiksi kerätä tietoja, joita se ei ole kerännyt aikaisemmin, jotta se
pystyy suorittamaan käyttäjien tietojenkäsittelykokemukseen vaikuttavan
viimeisimmän suorituskykyongelman vianmäärityksen tai päivittämään Windows 10
-laitteen, joka on tuotu markkinoille hiljattain. Ajantasainen luettelo kummallakin
diagnostiikkatietojen tasolla kerättävistä tietotyypeistä on kohdassa
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870052 ja ajantasainen luettelo perustasolla
kerättävistä tiedoista kohdassa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=844962.
Tarjoamme virheraporttitietojen rajoitettuja osia kumppaneille (kuten OEMvalmistajille) auttaaksemme kumppaneita vianmääritystyössä sellaisten tuotteiden
ja palveluiden osalta, jotka toimivat Windowsissa tai muiden Microsoft-tuotteiden
ja -palveluiden kanssa. Kumppaneilla on lupa käyttää näitä tietoja ainoastaan
kyseisten tuotteiden ja palvelujen korjaamiseen sekä parantamiseen.
Kirjoitus ja käsinkirjoitus. Perustasolla ja täydellä tasolla kerättävien tietojen
lisäksi voit halutessasi auttaa Microsoftia parantamaan kirjoituksen ja
käsinkirjoituksen tunnistusta lähettämällä meille kirjoituksen ja käsinkirjoituksen
diagnostiikkatietoja. Jos päätät lähettää näitä tietoja, Microsoft kerää
kirjoittamastasi sisällöstä näytteitä kehittääkseen erilaisia toimintoja, kuten
käsinkirjoituksen tunnistusta, automaattista täydennystä, seuraavan sanan
ennakointia ja kirjoitusvirheiden korjausta Windowsin asiakkaiden käyttämillä
lukuisilla kielillä. Microsoftin keräämät käsinkirjoitukseen ja kirjoitukseen liittyvät
diagnostiikkatiedot ne jaetaan pieniksi näytteiksi, joista niistä poistetaan
tunnistetiedot, järjestystiedot ja kaikki muut sellaiset tiedot (kuten
sähköpostiosoitteet ja numeroarvot), joiden perusteella alkuperäinen sisältö
voitaisiin koota uudelleen tai syöte ja käyttäjä voitaisiin yhdistää toisiinsa.
Jos päätät ottaa mukautetut käyttökokemukset käyttöön, käytämme Windowsin
diagnostiikkatietoja (valintasi mukaan perustietoja tai täydellisiä tietoja)
voidaksemme tarjota sinulle mukautettuja vihjeitä, mainoksia ja suosituksia, jotka
tekevät Microsoftin tuotteista ja palveluista paremmin tarpeisiisi sopivia. Jos valitsit
diagnostiikkatietojen asetukseksi Perus, mukautus perustuu tietoihin laitteesta, sen
asetuksista ja ominaisuuksista sekä siitä, toimiiko se oikein. Jos valitsit Täysivaihtoehdon, mukauttamisen perustana käytetään lisäksi tietoja käyttämistäsi
verkkosivustoista, siitä, miten käytät sovelluksia ja ominaisuuksia, sekä lisätietoja
laitteen kunnosta. Emme kuitenkaan käytä kaatumisvedosten sisältöä
mukauttamiseen, jos saamme tällaiset tiedot käyttäjiltä, jotka ovat valinneet Täysivaihtoehdon.
Räätälöidyt käyttökokemukset sisältävät ehdotuksia Windowsin mukauttamiseksi ja
optimoimiseksi sekä Microsoftin ja kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita,
toimintoja, sovelluksia ja laitteistoja koskevia suosituksia ja tarjouksia Windowsin
käyttökokemuksen parantamiseksi. Saatamme esimerkiksi kertoa uusista tai sinulle
tuntemattomista ominaisuuksista, jotta voit hyödyntää laitettasi parhaalla
mahdollisella tavalla. Jos Windows-laitteessasi on jokin ongelma, saatamme tarjota
siihen ratkaisua. Voit mahdollisesti mukauttaa myös lukitusnäyttöäsi kuvilla. Voit
näyttää siinä esimerkiksi enemmän sellaisia kuvia, joista pidät, ja vähemmän
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sellaisia, joista et pidä. Jos suoratoistat elokuvia selaimessa, saatamme suositella
sinulle Microsoft Storen sovellusta, joka suoratoistaa sisältöä selainta
tehokkaammin. Jos kiintolevytilasi on vähissä, Windows saattaa suositella, että
kokeilet OneDrivea tai hankit erillisen tallennuslaitteen.
Paikannuspalvelut, liikkeentunnistus ja tallennus
Windowsin paikannuspalvelu. Microsoftilla on paikannuspalvelu, joka auttaa
määrittämään tietyn Windows-laitteen tarkan maantieteellisen sijainnin. Laitteen
ominaisuuksien mukaan sijainti määritetään käyttäen satelliittien GPS-järjestelmää,
tunnistamalla lähellä olevat matkapuhelintukiasemat ja/tai WLAN-tukiasemat sekä
vertaamalla kyseisiä tietoja tietokantaan, jota Microsoft ylläpitää
matkapuhelintukiasemista ja WLAN-tukiasemista, joiden sijainnit tunnetaan, tai
johtamalla sijainti IP-osoitteestasi. Kun paikannuspalvelu on aktivoituna Windowslaitteessa tai olet antanut Microsoft-sovelluksille oikeuden käyttää sijaintitietoja
muissa kuin Windows-laitteissa, Microsoft kerää tiedot matkapuhelintukiasemista ja
WLAN-tukiasemista sekä niiden sijainneista ja lisää ne sijaintitietokantaan
poistettuaan ensin mahdolliset tiedot, joista voit tunnistaa henkilön tai laitteen,
josta tiedot on kerätty. Microsoft voi myös jakaa nämä sijaintitiedot, joiden
tunnisteet on poistettu, kolmansien osapuolten kanssa tuottaakseen ja
parantaakseen paikannus- ja karttapalveluita.
Jos annat luvan, Windows-palvelut ja -ominaisuudet (kuten selaimet ja Cortana),
Windowsissa suoritettavat sovellukset ja Windows-selaimissa avatut sivustot voivat
käyttää Windowsin paikannuspalvelua tarkan sijaintisi selvittämiseen. Jotkin
ominaisuudet ja sovellukset pyytävät tarkan sijainnin käyttölupaa, kun asennat
Windowsin ensimmäisen kerran, jotkin käyttäessäsi sovellusta ensimmäisen kerran
ja jotkin aina, kun käytät paikannuspalvelua. Lisätietoja tietyistä paikannuspalvelua
käyttävistä Windows-sovelluksista on jäljempänä olevassa osiossa Windowssovellukset.
Kun paikannuspalvelua käytetään, myös Windows-laite lataa sijaintinsa
Microsoftille. Säilytämme vain viimeisimmän sijainnin (uusi sijainti korvaa aina
edellisen sijainnin), jotta voimme parantaa palveluidemme tehokkuutta ja
toimintaa. Tiedot Windows-laitteen viimeaikaisesta sijaintihistoriasta tallennetaan
laitteeseen, ja tietyt sovellukset ja Windowsin ominaisuudet voivat käyttää tätä
sijaintihistoriaa. Voit tyhjentää laitteesi sijaintihistorian milloin tahansa laitteen
Asetukset-valikossa.
Asetuksissa näet myös, mitkä sovellukset voivat käyttää paikannuspalvelua tai
laitteesi sijaintihistoriaa, ja voit poistaa paikannuspalvelun käytön käytöstä tietyille
sovelluksille tai poistaa paikannuspalvelun käytöstä kokonaan. Voit määrittää myös
oletussijainnin, jota käytetään silloin, kun paikannuspalvelu ei pysty tunnistamaan
laitteen tarkkaa sijaintia.
Huomaa, että mobiililaitteissa matkapuhelinoperaattorillasi on pääsy sijaintiisi,
vaikka poistaisit paikannuspalvelun käytöstä.
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Epätarkka sijainti. Jos otat epätarkan sijainnin käyttöön, sovellukset, jotka eivät voi
käyttää tarkkaa sijaintia, voivat käyttää epätarkkaa sijaintia, kuten kaupunkia,
postinumeroa tai aluetta.
Paikanna puhelin. Paikanna puhelin -ominaisuuden avulla voit löytää Windowspuhelimesi sijainnin osoitteessa account.microsoft.com, vaikka olisit poistanut
paikannuspalvelun käytöstä puhelimessa. Jos olet ottanut käyttöön Tallenna
sijaintini parin tunnin välein -ominaisuuden puhelimesi Paikanna puhelin
-asetuksissa, Paikanna puhelin -ominaisuus lähettää ja tallentaa yksittäisen viimeksi
tunnetun puhelimesi sijainnin ajoittain, vaikka olisit poistanut puhelimen
paikannuspalvelut käytöstä. Joka kerta, kun uusi sijainti lähetetään, se korvaa
aiemman tallennetun sijainnin.
Etsi laitteeni. Etsi laitteeni -ominaisuuden avulla Windows-tietokoneen tai tabletin
järjestelmänvalvoja voi löytää kyseisen laitteen sijainnin, jos järjestelmänvalvoja on
ottanut käyttöön paikannuspalvelut laitteelle, vaikka muut käyttäjät olisivat
poistaneet sijaintiominaisuuden käytöstä omalta kohdaltaan. Kun
järjestelmänvalvoja yrittää paikantaa laitteen, käyttäjä näkee siitä ilmoituksen
ilmoituskeskuksessa.
Windowsin liikkeentunnistin. Windows-laitteet, joissa on liikkeentunnistin, voivat
kerätä liiketietoja. Näiden tietojen avulla esimerkiksi askelmittari pystyy laskemaan
ottamiesi askelten määrän, jotta fitness-sovellus voi arvioida kuluttamasi kalorit.
Nämä tiedot ja historia tallennetaan laitteeseesi, ja niitä voivat käyttää sovellukset,
joille olet antanut luvan käyttää kyseisiä tietoja.
Tallennus. Joissakin Windows-laitteissa on tallennusominaisuus, jonka avulla
laitteella suoritetuista toimista, muiden kanssa tapahtuva viestintä mukaan lukien,
voi tallentaa ääni- tai videoleikkeitä. Tällaiset tallenteet tallennetaan paikallisesti
laitteeseesi. Joissakin tapauksissa sinulla voi olla mahdollisuus lähettää tallenne
Microsoft-tuotteeseeen tai -palveluun, joka lähettää tallenteen julkisesti. TÄRKEÄÄ:
Sinun tulee ymmärtää juridiset vastuusi, ennen kuin tallennat ja/tai lähetät
mitään viestejä. Tähän sisältyy muun muassa mahdollinen muilta viestintään
osallistuvilta osapuolilta etukäteen tarvittava lupa. Microsoft ei ole vastuussa
siitä, miten käytät tallennusomaisuuksia tai tallenteitasi.
Suojaus- ja turvallisuusominaisuudet
Laitesalaus. Laitesalaus auttaa suojaamaan laitteeseesi tallennettuja tietoja
salaamalla ne käyttäen BitLocker-asemansalaustekniikkaa. Kun laitesalaus on
käytössä, Windows salaa automaattisesti aseman, johon Windows on asennettu, ja
muodostaa palautusavaimen. Henkilökohtaisen laitteesi BitLocker-palautusavain
varmuuskopioidaan automaattisesti verkkoon henkilökohtaiselle Microsoft
OneDrive -tilillesi. Microsoft ei käytä henkilökohtaisia palautusavaimiasi mihinkään
tarkoitukseen.
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Haittaohjelmien poistotyökalu. Haittaohjelmien poistotyökalu (MSRT) ajetaan
laitteellasi vähintään kerran kuussa osana Windows Updatea. MSRT tarkistaa
laitteet tiettyjen yleisten haittaohjelmien ("haittaohjelma") tartuntojen varalta ja
auttaa poistamaan mahdolliset löydetyt tartunnat. Kun MSRT suoritetaan, se
poistaa Microsoftin tukisivustossa luetellut haittaohjelmat, jos niitä löytyy laitteesta.
Haittaohjelmien tarkistuksen aikana Microsoftille lähetetään raportti, joka sisältää
tarkat tiedot löydetyistä haittaohjelmista ja virheistä sekä muita laitettasi koskevia
tietoja. Jos et halua MSRT:n lähettävän näitä tietoja Microsoftille, voit poistaa
MSRT:n raportointikomponentin käytöstä.
Microsoft-perhe. Vanhemmat voivat Microsoft-perheen avulla ymmärtää, miten
lapsi käyttää laitetta, ja asettaa rajoja. Perheen jäsenille on käytettävissä monia
toimintoja, joten lue annetut tiedot huolellisesti, kun luot perheen tai liityt siihen.
Kun perheen tapahtumien raportointi on otettu käyttöön jollekin lapselle, Microsoft
kerää tietoja siitä, miten lapsi käyttää laitetta, ja luo vanhemmille raportteja
kyseisen lapsen tapahtumista. Tapahtumaraportit poistetaan Microsoftin
palvelimista säännöllisesti lyhyen ajan kuluttua.
Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen auttaa
suojaamaan sinua käyttäessäsi palveluitamme tarkistamalla palvelimesta ladatut
tiedostot ja verkkosisällön haittaohjelmien, mahdollisesti haitallisen verkkosisällön
ja muiden sinua sekä laitettasi uhkaavien tekijöiden varalta. Tiedoston tarkistuksen
aikana Microsoftille lähetetään kyseisen tiedoston tietoja, mukaan lukien tiedoston
nimi, tiedoston sisällön hajautusarvo, lataussijainti sekä tiedoston digitaaliset
varmenteet. Jos Windows Defender SmartScreen tunnistaa tiedoston
tuntemattomaksi tai mahdollisesti haitalliseksi, näet varoituksen ennen tiedoston
avaamista. Verkkosisällön tarkistamisen aikana Microsoftille lähetetään tietoja
sisällöstä ja laitteestasi, mukaan lukien sisällön täydellinen verkko-osoite. Jos
Windows Defender SmartScreen tunnistaa sisällön mahdollisesti haitalliseksi, näet
varoituksen sisällön sijaan. Windows Defender SmartScreen voidaan ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä asetuksista.
Windows Defenderin virustentorjunta. Windows Defenderin virustentorjunta
etsii haittaohjelmia ja muita ei-toivottuja ohjelmia laitteestasi. Windows Defenderin
virustentorjunta otetaan automaattisesti käyttöön suojaamaan laitettasi, mikäli
mikään muu haittaohjelmien torjuntaohjelma ei suojaa laitettasi aktiivisesti. Jos
Windows Defenderin virustentorjunta on käytössä, se tarkkailee laitteesi suojauksen
tilaa. Kun Windows Defenderin virustentorjunta on otettu käyttöön tai kun
Windows Defender on käytössä, koska Rajoitettu säännöllinen tarkistus on otettu
käyttöön, se valvoo laitteesi suojauksen tilaa ja lähettää automaattisesti
Microsoftille raportteja, jotka sisältävät tietoja epäillyistä haittaohjelmista ja muista
ei-toivotuista ohjelmista. Se voi myös lähettää tiedostoja, jotka saattavat sisältää
haittaohjelmia. Jos raportti sisältää henkilökohtaisia tietoja, sitä ei lähetetä
automaattisesti, ja sinulta kysytään ennen sen lähettämistä. Voit määrittää Windows
Defenderin virustentorjunnan niin, että se ei lähetä raportteja ja epäiltyjä
haittaohjelmia Microsoftille.
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Puhe, käsinkirjoitus ja kirjoitus
Windowsissa on sekä laitepohjainen puheentunnistusominaisuus (käytettävissä
Windowsin puheentunnistus -työpöytäsovelluksen kautta) että pilvipohjainen
puheentunnistuspalvelu, joka otettiin käyttöön Cortanan mukana niissä maissa ja
niillä alueilla, joissa Cortana on käytettävissä. Saat tietoja puheentunnistuksen
tukemista kielistä ja alueista osoitteesta
https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d65e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages. Kun käytät pilvipalvelupohjaista
puheentunnistusta, Microsoft kerää äänisyötteesi ja käyttää sitä
puheentunnistuspalvelujen tarjoamiseen Cortanassa ja muissa tuetuissa
sovelluksissa.
Lisäksi kirjoitetut tai käsinkirjoitetut sanat kerätään ja niistä luodaan mukautettu
käyttäjän sanasto, sinua autetaan kirjoittamaan laitteellasi käyttämällä entistä
parempaa merkkitunnistusta ja sinulle annetaan tekstiehdotuksia kirjoittaessasi.
Kirjoitustiedot sisältävät näytteen kirjoittamistasi merkeistä ja sanoista. Poistamme
niistä tunnukset, IP-osoitteet ja muut mahdolliset tunnistetiedot. Ne sisältävät myös
liittyvät suorituskykytiedot, kuten tekstiin manuaalisesti tekemäsi muutokset sekä
sanastoon lisäämäsi sanat.
Microsoft kerää pilvipalvelupohjaisen puheentunnistuspalvelun osana myös tietoja
laitteeseen luodusta käyttäjän sanastosta. Äänitiedot ja käyttäjän sanastot kerätään
ja lisätään kaikkien käyttäjien tiedoista keräämäämme koosteeseen, jonka avulla
pyrimme parantamaan puheentunnistustoimintomme toimintaa.
Jos olet antanut luvan Cortanassa, keräämme myös nimesi ja lempinimesi,
viimeisimmät kalenteritapahtumasi ja niiden henkilöiden nimet, joiden kanssa olet
ollut tapaamisissa, tietoja yhteystiedoistasi, kuten nimet ja lempinimet,
suosikkipaikkojesi nimet, käyttämäsi sovellukset ja tietoja musiikkimieltymyksistäsi.
Nämä lisätiedot auttavat meitä tunnistamaan ihmiset, tapahtumat, paikat ja
musiikin, kun annat komentoja tai sanelet viestejä tai tiedostoja.
Voit poistaa pilvipalvelupohjaisen puheentunnistuksen käytöstä milloin tahansa.
Tällöin tämän ominaisuuden tietojen kerääminen lopetetaan ja laitteeseesi
tallennetut liittyvät tiedot, kuten paikallisen käyttäjän sanastosi sekä syötehistoriasi,
poistetaan.
Synkronointiasetukset
Kun kirjaudut Windowsiin Microsoft-tilillä, Windows synkronoi joitakin asetuksiasi
ja tietojasi Microsoftin palvelinten kanssa, jotta mukautettujen kokemuksen
saaminen useita laitteita käytettäessä helpottuu. Kun olet kirjautunut sisään
Microsoft-tilillä yhteen tai useampaan laitteeseen, Windows lataa palvelimesta ja
ottaa käyttöön asetukset sekä tiedot, jotka olet valinnut synkronoitavaksi muista
laitteista, kun kirjaudut uuteen laitteeseen samalla Microsoft-tilillä ensimmäistä
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kertaa. Synkronoitaviksi valitsemasi asetukset päivitetään automaattisesti
Microsoftin palvelimilla ja muissa laitteissasi, kun käytät niitä.
Synkronoitavia asetuksia ovat esimerkiksi seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Storesta asentamasi sovellukset
kielimääritykset
helppokäyttöisyysmääritykset
mukautusasetukset, kuten käyttäjätilikuva, tausta ja hiiren asetukset
Microsoft Storen sovellusten asetukset
oikolukusanakirjat, IME-editorin sanastot ja henkilökohtaiset sanastot
Internet Explorerin selaushistoria, suosikit ja avoinna olevat sivustot
tallennetut sovellusten, sivustojen, mobiilitukiasemien ja WLAN-verkkojen
nimet sekä salasanat.

Voit valita, haluatko synkronoida asetuksesi, ja määrittää synkronoitavat kohteet
siirtymällä Windows-asetusten Tilit-osan Synkronointiasetukset-kohtaan. Joillakin
sovelluksilla on omat, erilliset synkronoinnin hallintatoimintonsa. Jos kirjaudut
Windowsiin työtilillä ja valitset, että kyseinen tili yhdistetään henkilökohtaiseen
Microsoft-tiliisi, Windows kysyy, mitkä asetukset haluat synkronoida, ennen
yhdistämistä Microsoft-tiliisi.
Päivityspalvelut
Windowsin päivityspalvelut sisältävät Windows Updaten ja Microsoft Updaten.
Windows Update on palvelu, joka tarjoaa sinulle ohjelmistopäivitykset Windowsohjelmistoihin ja muita tukiohjelmia, kuten laitevalmistajien tarjoamia ohjaimia ja
laiteohjelmistoja. Microsoft Update on palvelu, joka tarjoaa sinulle
ohjelmistopäivitykset muihin Microsoftin ohjelmistoihin, joita ovat
esimerkiksi Office.
Windows Update lataa Windows-ohjelmistojen päivitykset automaattisesti
palvelimesta laitteeseesi. Voit määrittää Windows Updaten asentamaan nämä
päivitykset automaattisesti, kun ne ovat saatavilla (suositus), tai määrittää
Windowsin ilmoittamaan sinulle, kun päivitysten asentamisen viimeisteleminen
edellyttää uudelleenkäynnistystä. Microsoft Storen kautta saatavilla olevat
sovellukset päivitetään automaattisesti Microsoft Storen kautta, kuten on kuvattu
yllä olevassa osiossa Microsoft Store.
Selaimet: Microsoft Edge ja Internet Explorer
Microsoft Edge on Microsoftin oletusselain Windowsille. Internet Explorer,
Microsoftin vanha selain, on myös saatavilla Windowsille. Aina, kun käytät
Internetiä selaimella, tietoja laitteestasi (”laitteen perustiedot”) lähetetään
vierailemiisi sivustoihin ja käyttämiisi verkkopalveluihin. Laitteen perustiedot
sisältävät laitteesi IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyttöajat ja viittaavien
sivustojen osoitteet. Nämä tiedot voidaan kirjata kyseisten sivustojen
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verkkopalvelimissa. Kirjattavat tiedot ja niiden käyttäminen määräytyy vierailemiesi
sivustojen ja käyttämiesi verkkopalveluiden tietosuojakäytäntöjen mukaan.
Lisäksi selaimesi käyttöä koskevat tiedot, kuten selaushistoriasi,
verkkolomaketiedot, väliaikaiset Internet-tiedostot ja evästeet, tallennetaan
laitteeseesi. Voit poistaa nämä tiedot laitteestasi käyttämällä Poista selaushistoria
-vaihtoehtoa.
Microsoft Edgen uudet ominaisuudet sallivat sinun siepata ja tallentaa esimerkiksi
seuraavaa sisältöä laitteeseesi:
• Verkkomerkintä: voit luoda käsinkirjoitettuja huomautuksia ja
tekstihuomautuksia vierailemillesi verkkosivuille sekä leikata, tallentaa tai
jakaa niitä
• Active Reading: voit luoda ja hallita lukulistoja, mukaan lukien Internetsivustot tai asiakirjat
• Keskus: voit helposti hallita lukulistojasi, suosikkejasi, latauksiasi ja historiaasi
yhdestä paikasta.
Jotkin laitteeseesi tallennetut Microsoft-selaintiedot synkronoidaan toisten
laitteiden kanssa, kun kirjaudut sisään Microsoft-tiliisi. Esimerkiksi Internet
Explorerissa nämä tiedot sisältävät selaushistoriasi ja suosikkisi, ja Microsoft
Edgessä ne sisältävät suosikkisi, lukulistasi sekä automaattisesti täytettävät
lomaketiedot, kuten nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos esimerkiksi
synkronoit Microsoft Edgessä lukulistasi muiden laitteiden kanssa, kopiot sisällöstä,
jonka olet tallentanut lukulistaasi, lähetetään jokaiselle synkronoidulle laitteelle
myöhempää katselua varten. Voit poistaa synkronoinnin käytöstä Internet
Explorerissa valitsemalla Windows-asetusten Tilit-osassa Synkronointiasetukset
(katso Synkronointiasetukset). Voit myös poistaa Microsoft Edgen selaintietojen
synkronoinnin käytöstä poistamalla synkronoinnin käytöstä Microsoft Edgen
asetuksissa.
Microsoft Edge ja Internet Explorer tarjoavat sinulle entistä nopeamman selaamisen
ja entistä osuvampia hakutuloksia hakukyselyidesi ja selaushistoriaasi avulla. Näitä
ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:
• Hakuehdotukset lähettävät Internet Explorerissa selaimen osoiteriville
kirjoittamasi tiedot automaattisesti oletushakukoneellesi (esimerkiksi Bing) ja
tarjoavat hakusuosituksia kirjoittaessasi.
• Haku- ja sivustoehdotukset lähettävät Microsoft Edgessä selaimen
osoiteriville kirjoittamasi tiedot automaattisesti Bingiin (vaikka olisit valinnut
toisen oletushakukoneen) ja tarjoavat hakusuosituksia kirjoittaessasi.
Voit poistaa nämä toiminnot milloin tahansa käytöstä. Antaakseen hakutuloksia
Microsoft Edge ja Internet Explorer lähettävät hakukyselysi, laitteen vakiotiedot ja
sijaintisi (jos sijaintiominaisuus on käytössä) oletushakukoneellesi. Jos
oletushakukoneesi on Bing, käytämme näitä tietoja tämän tietosuojalausekkeen
Bingiä käsittelevässä osiossa kuvatulla tavalla.
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Cortana voi auttaa selaamaan Internetiä Microsoft Edgessä esimerkiksi Kysy
Cortanalta -ominaisuuden avulla. Voit poistaa Cortanan käytöstä Microsoft Edgessä
milloin tahansa Microsoft Edgen asetuksissa. Jos haluat lisätietoja siitä, miten
Cortana käyttää tietoja ja miten voit hallita sitä, siirry tämän tietosuojalausekkeen
osioon Cortana.
WLAN-yhteys ehdotettuihin avoimiin tukiasemiin
Jos otat Yhdistä ehdotettuihin avoimiin tukiasemiin -toiminnon käyttöön WILANasetuksissa, yhteys ehdotettuihin avoimiin WLAN-verkkoihin muodostetaan
automaattisesti. Huomaa, että kaikki verkot eivät ole turvallisia – ole varovainen
käyttäessäsi avointa verkkoa, jos verkossa tekemässäsi tehtävässä käytetään
arkaluontoisia tai henkilökohtaisia tietoja, kuten silloin, kun teet pankkisiirron tai
ostat jotakin.
Windows-sovellukset
Windowsiin sisältyy useita Microsoft-sovelluksia, ja lisää on tarjolla Microsoft
Storessa. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi seuraavat:
Kartat-sovellus. Kartat-sovellus tarjoaa sijaintiin perustuvia palveluja ja käsittelee
hakusi Bing-palvelujen avulla. Kun Kartat-sovellus voi käyttää sijaintiasi ja sijaintiin
perustuvat palvelut on otettu käyttöön Windowsissa, voit aloittaa haun Windowssovellusten tuetuissa tekstiruuduissa @-näppäimellä. Tällöin Bing-palvelut keräävät
@-näppäimen jälkeen kirjoittamasi tekstin voidakseen antaa sinulle sijaintiin
perustuvia ehdotuksia. Lisätietoja näistä Bingin tarjoamista kokemuksista on tämän
tietosuojalausekkeen osassa Bing. Kun Kartat-sovellus pystyy käyttämään sijaintiasi,
Microsoft voi parantaakseen Microsoftin palveluja kerätä laitteestasi sijaintitietoja,
joiden tunnisteet on poistettu, vaikka sovellus ei olisi käytössä. Voit poistaa
käytöstä Kartat-sovelluksen pääsyn sijaintitietoihisi poistamalla paikannuspalvelun
käytöstä tai estämällä Kartat-sovelluksen pääsyn paikannuspalveluun.
Voit pitää kirjaa suosikkipaikoistasi ja viimeisimmistä karttahauistasi Kartatsovelluksessa. Suosikkipaikkasi ja hakuhistoriasi sisällytetään hakuehdotuksina. Jos
olet kirjautunut sisään Microsoft-tililläsi, suosikkipaikkasi, hakuhistoriasi ja tietyt
sovellusasetuksesi synkronoidaan muiden laitteiden ja palvelujen kanssa (kuten
Cortanan kanssa). Lisätietoja on edellä olevassa kohdassa Synkronointiasetukset.
Kamera- ja Valokuvat-sovellukset. Jos annat Kamera-sovelluksen käyttää
sijaintitietojasi, sijaintitiedot upotetaan laitteellasi ottamiisi valokuviin. Muut
kuvaavat tiedot, kuten kameran malli ja valokuvan ottamisen päivämäärä,
upotetaan myös valokuviin ja videoihin. Jos jaat valokuvan tai videon, kaikki
upotetut tiedot näkyvät ihmisille ja palveluille, joille olet jakanut sen. Voit poistaa
Kamera-sovelluksen pääsyn sijaintitietoihisi käytöstä joko poistamalla
paikannuspalvelun käytöstä laitteen Asetukset-valikossa tai estämällä Kamerasovelluksen pääsyn paikannuspalveluun.
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Kameran kuviin tallennetut valokuvat, videot sekä näyttökuvat ladataan
automaattisesti OneDriveen. Voit hallita valokuviasi ja/tai videoitasi OneDrivessa ja
poistaa automaattisen palvelimeen latauksen käytöstä asetuksissa.
Kun otat valokuvia, joihin on upotettu sijaintisi, Valokuvat-sovellus voi ryhmitellä
valokuvasi ajan ja paikan mukaan. Ryhmitelläkseen valokuvasi Valokuvat-sovellus
lähettää valokuvissasi olevat sijaintitiedot Microsoftille selvittääkseen sijaintien
nimet, kuten ”Tampere”. Kun käytät Valokuvat-sovellusta ollessasi kirjautuneena
Microsoft-tiliisi, OneDrivessa olevat valokuvasi ja videosi lajitellaan automaattisesti
Valokuvat-sovelluksen albumeihin, ja ne näytetään myös Valokuvat-sovelluksen
tapahtumaruudussa. Valokuvasi ja/tai videosi jaetaan muiden kanssa vain, jos
valitset niin.
Ihmiset-sovellus. Ihmiset-sovelluksen avulla voit tarkastella ja käyttää kaikkia
yhteystietojasi yhdessä paikassa. Kun lisäät tilin Ihmiset-sovellukseen, tilisi
yhteystiedot lisätään sovellukseen automaattisesti. Voit lisätä myös muita tilejä
Ihmiset-sovellukseen, mukaan lukien yhteisöpalvelujasi (kuten Facebook ja Twitter)
ja sähköpostitilejä. Kun lisäät tilin, kerromme sinulle, mitä tietoja Ihmiset-sovellus
voi tuoda tai synkronoida kyseisen palvelun kanssa, ja annamme sinun valita
lisättävät kohteet. Myös muut asentamasi sovellukset voivat synkronoida tietoja
Ihmiset-sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi lisätä tietoja aiemmin luotuihin
yhteystietoihin. Kun tarkastelet yhteystietoa Ihmiset-sovelluksessa, sovellus noutaa
ja näyttää tiedot viimeisimmästä vuorovaikutustilanteestasi kyseisen yhteyshenkilön
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpostien ja kalenteritapahtumien tiedot
(mukaan lukien niiden sovellusten kalenteritapahtumat, joista Ihmiset-sovellus
synkronoi tietoja). Voit poistaa tilin Ihmiset-sovelluksesta milloin tahansa.
Sähköposti ja kalenteri -sovellus. Sähköposti ja kalenteri -sovelluksen avulla voit
yhdistää kaikki sähköpostisi, kalenterisi ja tiedostosi yhteen paikkaan, myös ne,
jotka ovat peräisin kolmansien osapuolien sähköpostin ja tiedostojen tallennuksen
palveluntarjoajilta. Sovellus tarjoaa sijaintiin perustuvia palveluita, kuten näyttää
säätietoja kalenterissasi. Voit kuitenkin estää sovellusta käyttämästä sijaintiasi. Kun
lisäät tilin Sähköposti ja kalenteri -sovellukseen, sähköposti, kalenterimerkinnät,
tiedostot, yhteystiedot ja muut tilisi asetukset synkronoidaan automaattisesti
laitteeseesi ja Microsoftin palvelimiin. Voit milloin tahansa poistaa tilin tai tehdä
muutoksia tietoihin, jotka synkronoidaan tililtäsi. Jos haluat määrittää tilin, sinun on
annettava sovellukselle tilin tunnistetiedot (kuten käyttäjätunnus ja salasana). Ne
lähetetään Internetin kautta kolmannen osapuolen palveluntarjoajan palvelimeen.
Sovellus yrittää ensin käyttää suojattua SSL-yhteyttä tilisi määrittämiseen, mutta se
lähettää kyseiset tiedot salaamattomina, jos sähköpostipalveluntarjoajasi ei tue
SSL-yhteyttä. Jos lisäät organisaation antaman tilin (kuten yrityksen
sähköpostiosoitteen), organisaation toimialueen omistaja voi ottaa käyttöön tiettyjä
käytäntöjä ja asetuksia (esimerkiksi monimenetelmäisen todentamisen tai laitteen
tietojen pyyhkimisen etäyhteyden kautta), jotka saattavat vaikuttaa sovelluksen
käyttöösi.
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Viestit-sovellus. Kun kirjaudut sisään laitteeseesi Microsoft-tilillä, voit valita
tietojesi varmuuskopioinnin. Tällöin tekstiviestisi ja multimediaviestisi
synkronoidaan ja tallennetaan Microsoft-tilillesi. Tämä antaa sinun noutaa viestit,
jos kadotat puhelimesi tai vaihdat puhelinta. Laitteen ensimmäisen määrityksen
jälkeen voit muuttaa viestiasetuksiasi milloin tahansa. Tekstiviestien
multimediaviestien varmuuskopioinnin poistaminen käytöstä ei poista viestejä,
jotka on aiemmin varmuuskopioitu Microsoft-tilillesi. Jos haluat poistaa kyseiset
viestit tallennustilasta, sinun on poistettava ne laitteestasi, ennen kuin poistat
varmuuskopioinnin käytöstä. Jos annat Viestit-sovelluksen käyttää sijaintitietojasi,
voit liittää lähtevään viestiin linkin nykyisestä sijainnistasi. Microsoft kerää
sijaintitiedot Windowsin paikannuspalvelujen osiossa kuvatulla tavalla.
Windows Phonen Kukkaro-sovellus. Voit tallentaa Kukkaroon tietoja, kuten
kuponkeja, kanta-asiakaskortteja, lippuja ja muuta digitaalista sisältöä. Jos
ominaisuus on käytettävissä, voit lisätä Kukkaroon myös maksukortteja ja maksaa
sitten ostoksia osallistuvissa kaupoissa NFC-toiminnon avulla.
Voit määrittää Kukkaron maksuja varten kirjautumalla Kukkaroon henkilökohtaisella
Microsoft-tililläsi ja lisäämällä Kukkaroon Microsoft-tiliisi liitetyt maksukortit. Kun
lisäät maksukortin Kukkaroon, lähetämme tiedot (myös nimesi, kortin numeron,
laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja laitteen tiedot, kuten laitteen nimen,
tyypin ja tunnisteen) pankkiisi ja maksukorttiverkostoon. Lähetämme myös sijaintisi
silloin, kun lisäät maksukortin Kukkaroon. Tiedot lähetetään pankkiisi ja
maksukorttiverkostoon siksi, että voimme tarkistaa maksukortin kelpoisuuden,
ottaa käyttöön tapahtumia ja havaita petokset.
Kun suoritat NFC-maksun, Kukkaro toimittaa myyjälle maksukorttisi salatun version
(tunnuksen). Myyjä esittää tämän tunnuksen ja tapahtuman tiedot pankillesi, jotta
tapahtuma voidaan viimeistellä ja maksaa.
Windows Media Player
Windows Media Playerin avulla voit toistaa CD-levyjä, DVD-levyjä ja muuta
digitaalista sisältöä (esimerkiksi WMA- ja MP3-tiedostoja), kopioida CD-levyjä ja
hallita mediakirjastoa. Kun toistat kirjastossasi olevaa sisältöä, Windows Media
Player parantaa käyttökokemustasi näyttämällä siihen liittyviä mediatietoja, kuten
albumin nimen, kappaleiden nimet, albumikuvituksen, esittäjän ja säveltäjän.
Mediatietojesi täydentämiseksi Windows Media Player lähettää Microsoftille
pyynnön, joka sisältää tietokoneen perustietoja, mediasisällön tunnuksen sekä
Windows Media Player -kirjastossa jo olevat mediatiedot (mukaan mahdolliset itse
muokkaamasi tai lisäämäsi tiedot) niin, että Microsoft voi tunnistaa kappaleen ja
palauttaa saatavilla olevia lisätietoja.
Windows Media Playerin avulla voit myös toistaa sisältöä, joka suoratoistetaan
sinulle verkon kautta. Tämän palvelun tarjoamista varten Windows Media Playerin
on viestittävä suoratoistomediapalvelimen kanssa. Nämä palvelimet ovat yleensä
Microsoftin ulkopuolisen sisällöntoimittajien hallinnoimia. Suoratoistomedian
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toistamisen aikana Windows Media Player lähettää lokin
suoratoistomediapalvelimeen tai muihin verkkopalvelimiin, jos
suoratoistomediapalvelin sitä pyytää. Lokissa on seuraavia tietoja: yhteysaika, IPosoite, käyttöjärjestelmäversio, Windows Media Playerin versio, Playerin
tunnusnumero (Player-tunnus), päivämäärä ja protokolla. Yksityisyytesi
suojaamiseksi Windows Media Player lähettää oletusarvon mukaan joka istunnossa
eri Player-tunnuksen.
Windows Hello
Windows Hello tarjoaa välittömän pääsyn laitteisiisi biometrisen todentamisen
kautta. Jos otat Windows Hellon käyttöön, se käyttää kasvojasi, sormenjälkeäsi tai
iiristäsi tunnistaakseen sinut yksilöllisistä pisteistä tai ominaisuuksista, jotka
poimitaan kuvasta ja tallennetaan laitteeseesi mallina, mutta se ei kuitenkaan
tallenna itse kuvaa kasvoistasi tai iiriksestäsi. Biometrisia tarkistustietoja, joita
käytetään kirjautuessasi sisään, ei lähetetä eteenpäin laitteestasi. Voit poistaa
biometriset tarkistustietosi asetuksissa.
Windows Search
Windows Searchin avulla voit hakea omista kohteistasi ja verkosta yhdestä paikasta.
Jos käytät Windows Searchia hakiessasi omista kohteistasi, se antaa tulokset oman
laitteesi kohteiden lisäksi kohteista, jotka ovat omassa OneDrivessasi, OneDrive for
Business -palvelussa (jos se on käytössä) sekä muissa pilvitallennustilapalveluissa,
jos nämä kolmansien osapuolten palvelut tukevat tätä. Jos käytät Windows
Searchia hakujen tekemiseen verkosta tai hankit hakuehdotuksia Windows Searchin
tai Cortanan avulla, Bing tarjoaa hakutuloksesi, ja käytämme hakukyselyäsi tämän
tietosuojalausekkeen osiossa Bing kuvatulla tavalla.
Viihde- ja vastaavat palvelut
Viihde- ja vastaavat palvelut tehostavat käyttökokemuksia ja päästävät sinut monipuolisiin
sisältöihin, sovelluksiin ja peleihin.
Xbox
Xbox-konsolit ovat laitteita, joita voit käyttää pelien pelaamiseen, elokuvien
katseluun, musiikin kuunteluun ja muuhun digitaaliseen viihteeseen. Xbox Live
(mukaan lukien Games for Windows Live) on Microsoftin verkkopelaamis- ja
viihdepalvelu sekä yhteisöpalvelu. Se antaa sinulle tapoja pitää yhteyttä ystäviisi
Xbox Livessä sekä muissa pelaamisverkostoissa ja yhteisöpalveluissa. Xboxpalveluita voi käyttää useista laitteista, mukaan lukien Xbox-konsolit, PCtietokoneet (mukaan lukien xbox.com-sivuston ja Xbox-sovelluksen kautta) sekä
mobiililaitteet.
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Keräämme tietoja siitä, miten käytät Xbox-palveluita. Niitä ovat esimerkiksi
seuraavat:
• sisään- ja uloskirjautumisesi ajankohta, pelaamasi pelit, pelisi ja pisteidesi
tilastot, tekemäsi ostot ja hankkimasi sisältö
• Xbox-palveluiden suorituskykytiedot, laitteesi ja verkkoyhteytesi, mukaan
lukien mahdolliset havaitut laitteisto- tai ohjelmistovirheet
• jos käytät Xbox-konsolia Kinectin kanssa, tiedot siitä, miten käytät Kinectiä.
Alla on lisätietoja Kinectin tietojen keräämisestä.
Kaikki tällaiset tiedot tallennetaan Xbox-konsolin yksilöivän tunnisteen kanssa ja
liitetään henkilökohtaisiin tietoihisi. Kun Xbox-konsolisi on yhdistettynä internetiin,
tunnistamme, mitä konsolia ja mitä Xboxin käyttöjärjestelmän versiota käytät
parhaillaan.
Luvallasi keräämme tietoja videoista, jotka ostat tai joita katselet kolmannen
osapuolen sovellusten kautta Xbox-konsolillasi. Jos käytät Xbox TV -sovellusta,
keräämme konsolistasi TV-katseluhistorian tavalla, joka ei tunnista sinua tai muita
henkilöitä.
Jos käytät Xbox-konsolia, jossa on tallennuslaite (kiintolevy tai muistikortti), ja
pelaat offline-tilassa tai et ole koskaan kirjautunut palveluihin konsolilla,
käyttötiedot tallennetaan tallennuslaitteeseen ja lähetetään Microsoftille, kun
kirjaudut palveluihin seuraavan kerran.
Toisille käyttäjille näkyvät Xbox Live -tiedot. Pelaajatunnuksesi (Xbox Live
-nimimerkkisi), peli- ja pistetilastot, saavutukset, paikallaolo (oletko kirjautuneena
Xbox Liveen) ja muut tiedot aktiivisuudestasi Xbox Livessä näkyvät toisille Xbox
Liven käyttäjille tai muille Xbox Liveen liittyville ominaisuuksille (mukaan lukien
yhteistyökumppaniyritysten vastaavat yksiköt). Esimerkiksi pelaajatunnuksesi ja
pelien leaderboardeissa näkyvät pisteet ovat julkisia, eikä niitä voi piilottaa. Muun
tyyppisten tietojen kohdalla voit muuttaa tietosuoja-asetuksiasi konsolissa tai
osoitteessa xbox.com ja rajoittaa jakamista muiden käyttäjien kanssa tai estää sen.
Xbox Live -tiedot, jotka jaetaan pelien tai sovellusten julkaisijoiden kanssa.
Kun käytät Xbox Liveä tukevaa peliä tai sovellusta, kyseisen pelin tai sovelluksen
julkaisija tai palveluntarjoaja pystyy käyttämään tietoja Xbox Liven ja kyseisen pelin
tai sovelluksen käytöstäsi ja saattaa paljastaa tai näyttää kyseiset tiedot (esimerkiksi
leaderboardeilla). Nämä tiedot sisältävät esimerkiksi pelipisteesi, tietoja peliistunnoistasi (esimerkiksi pelissä käytetyistä ajoneuvoista), paikallaolosi Xbox
Livessä, pelissä tai sovelluksessa käyttämäsi aika, sijoitukset, tilastot, pelaajaprofiilit,
avatarit sekä muu pelin tai sovelluksen sisällä mahdollisesti luomasi tai lähettämäsi
sisältö.
Xbox Live -tilin linkittäminen muihin kuin Microsoft-tileihin. Kumppaniyritykset
toimittavat osan Xbox Livestä löytyvistä peleistä tai sovelluksista. Tämän vuoksi
saatat joutua luomaan muun kuin Microsoft-tilin ja kirjautumisen tunnistetiedot,
jotta voit käyttää kyseistä peliä tai sovellusta. Jos valitset Microsoft-tilisi
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linkittämisen kumppaniyrityksen tiliisi, Microsoft jakaa rajoitetut tilitiedot kyseisen
yrityksen kanssa. Kyseiset tilitiedot voivat sisältää nimen, osoitteen,
sähköpostiosoitteen ja syntymäajan, mutta ne eivät sisällä mitään luottokorttitietoja
tai muita maksutietoja. Peleissä, joissa on pelin sisäinen viestintämahdollisuus, pelin
julkaisijalla on myös pääsy pelin sisäisen viestinnän sisältöön, kun olet
kirjautuneena sisään julkaisijan tiliin.
Kinect. Kinect-sensori on kameran, mikrofonin ja infrapunasensorin yhdistelmä,
joka mahdollistaa pelin ohjaamisen ja palvelussa siirtymisen liikkeiden ja äänen
avulla. Esimerkki:
• Jos haluat, voit kameran avulla kirjautua sisään palveluun automaattisesti
käyttäen kasvojentunnistusta. Tämä tapahtuu niin, että kamera ottaa kuvan
kasvoistasi ja mittaa etäisyydet tärkeiden pisteiden välillä luodakseen ja
tallentaakseen numeerisen arvon, joka edustaa vain sinua. Tämä tieto pysyy
konsolissa, eikä sitä jaeta kenenkään kanssa. Voit myös poistaa tämän tiedon
konsolistasi milloin tahansa.
• Pelaamista varten Kinect mittaa etäisyyden kehosi nivelten välillä ja luo
sinusta tikku-ukkoesityksen, joka auttaa Kinectin kautta pelaamisessa. Jos
pelaat verkossa, keräämme kyseiset numeroarvot mahdollistaaksemme ja
parantaaksemme pelaamista sekä pelikokemusta. Kinect havaitsee myös tietyt
käsillä tehtävät eleet, jotka on tarkoitettu yksinkertaisiin
järjestelmänhallintatehtäviin (kuten valikoissa siirtymiseen, panorointiin tai
zoomaukseen ja vierittämiseen).
• Joissakin fitness-peleissä Xbox voi käyttää Kinect-sensoria arvioimaan
harjoittelutietojasi, mukaan lukien arviot pulssistasi tietyn toiminnan aikana
tai harjoituksen aikana kulutettujen kalorien määrästä.
• Kinectin mikrofonit mahdollistavat äänikeskustelun pelaajien välillä
pelaamisen aikana. Lisäksi ne mahdollistavat äänikomennot konsolin, pelin tai
sovelluksen ohjausta varten sekä hakutermien syöttämisen. Lisätietoja
äänitietojen keräämisestä on alla.
• Kinect-sensoria voi käyttää myös ääni- ja videoviestintään palveluiden, kuten
Skypen, kautta.
Lisätietoja Kinectistä Xbox 360:n kanssa on ohjeaiheessa Kinectin ja Xbox 360:n
tietosuoja. Lisätietoja Kinectistä Xbox Onen kanssa on ohjeaiheessa Kinectin ja
Xbox Onen tietosuoja.
Tekstitys. Reaaliaikaisen Xbox-keskustelun aikana käyttäjät voivat ottaa käyttöön
puheesta tekstiksi -toiminnon, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella pelin aikaista
äänikeskustelua tekstinä. Jos käyttäjä ottaa tämän toiminnon käyttöön, muille
pelaajille ei ilmoiteta tästä erikseen. Microsoft käyttää näitä tietoja tuottaakseen
keskustelusta tekstityksen sitä tarvitseville käyttäjille. Microsoft hyödyntää näitä
tietoja myös palvelun ja muiden samankaltaisten puhepohjaisten palveluiden
kehittämiseen.
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Viestinnän valvonta. Xbox Live sisältää viestintäominaisuuksia, esimerkiksi
tekstiviestintä ja äänikeskustelu verkossa pelaajien välillä pelin aikana. Jotta voimme
tarjota turvallisen peliympäristön ja toimeenpanna Microsoftin säännöt, keräämme,
tarkastamme ja valvomme näytteitä kyseisestä viestinnästä, mukaan lukien Xbox
Live -pelikeskustelut ja seurueen keskusteluviestit palveluiden kautta tarjotuissa
reaaliaikaisesti isännöidyissä moninpeli-istunnoissa.
Äänitiedot palvelun parantamista varten. Jotta voimme parantaa palvelua,
keräämme ja käytämme äänihakupyyntöjä tai näytteitä äänikomennoista, joita
annetaan Kinectiä käytettäessä. Nämä tiedot tallennetaan erillisenä Xboxprofiilistasi.
GameDVR. Jokainen moninpeli-istuntoon osallistuva pelaaja voi GameDVR:n avulla
tallentaa näkymäänsä pelistä kyseisen istunnon aikana. Tallenne voi tallentaa
pelihahmosi ja pelaajatunnuksesi muiden pelaajien istunnon aikana luomiin
videotallenteisiin. Huomaa, että jos pelaaja käyttää pelitallenninta PC:llä, myös
äänikeskustelu voidaan tallentaa pelileikkeeseen. Microsoft voi tarkistaa pelileikkeet
Microsoftin säännöt rikkomusten varalta, vaikka pelileikkeesi jakamisasetukseksi
olisi määritetty Estä.
Xbox Live -palkinnot. Xbox Live -palkinnot osoitteessa rewards.xbox.com on
ohjelma, johon voit liittyä saadaksesi Xbox-krediittejä olemalla aktiivinen
palveluissa. Liittymisen ehtona on, että hyväksyt markkinointiviestien
vastaanottamisen palkinto-ohjelmasta. Kirjaudut sisään palkinto-ohjelmaan
käyttäen Microsoft-tiliäsi. Ohjelma kerää henkilökohtaisia tietoja, kuten etunimen,
sukunimen, pelaajatunnuksen ja demografiset tiedot. Ohjelmaa isännöi ja valvoo
HelloWorld, Microsoftin toimittaja. Toimittaja kerää tiedot ja säilyttää niitä
Microsoftin puolesta. Voit tarkastella ja muokata palkinto-ohjelmaan antamiasi
henkilökohtaisia tietoja ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@helloworld.com.
Lapset ja turvallisuus verkossa. Jos sinulla on lapsia, jotka käyttävät Xboxpalveluita, voit luoda heille lapsen tilit. 17-vuotiaat tai nuoremmat lapset eivät voi
luoda Xbox Live -tiliä ilman vanhemman lupaa. Perheen aikuiset voivat muuttaa
lasten tilien lupavalintoja ja verkkoturvallisuusasetuksia osoitteessa xbox.com.
Microsoft Store
Microsoft Store on verkkopalvelu, jossa voit selata, ladata, ostaa, arvioida ja
arvostella sovelluksia ja muuta digitaalista sisältöä. Sisältö:
• Microsoft Storessa on sovelluksia ja sisältöä Windows-laitteisiin, kuten
puhelimiin, tietokoneisiin ja tabletteihin,
• pelejä ja muita sovelluksia Xbox-konsoleihin ja
• tuotteita ja sovelluksia Officeen, SharePointiin, Exchangeen, Accessiin ja
Projectiin (2013-versioihin tai sitä uudempiin).
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Keräämme tietoja siitä, miten käytät Microsoft Storea. Keräämme tietoja
katsomistasi, ostamistasi ja asentamistasi tuotteista, Microsoft Storen sovellusten
tarkasteluasetuksista ja kaikki lähettämäsi arviot, arvostelut ja ongelmaraportit.
Microsoft-tilisi on yhdistetty arvioihisi ja arvosteluihisi. Jos kirjoitat arvostelun,
Microsoft-tilisi nimi ja kuva julkaistaan yhdessä arvostelusi kanssa.
Microsoft Storen sovellusten tarvitsemat käyttöoikeudet. Monet Microsoft
Storesta asentamasi sovellukset on suunniteltu hyödyntämään laitteesi laitteisto- ja
ohjelmisto-ominaisuuksia. Sovelluksen tiettyjen laitteiston tai ohjelmiston
ominaisuuksien käyttö saattaa antaa sovellukselle tai siihen liittyvälle palvelulle
pääsyn tietoihisi. Esimerkiksi valokuvien editointisovellus voi käyttää laitteesi
kameraa, jotta voit ottaa uuden kuvan, tai se voi avata laitteeseesi tallennettuja
valokuvia tai videoita editointia varten, ja ravintolaopas saattaa käyttää
sijaintitietojasi antaakseen suosituksia lähellä olevista ravintoloista. Tiedot
sovelluksen käyttämistä ominaisuuksista on annettu Microsoft Storessa sovelluksen
tuotekuvaussivulla. Monet Microsoft Storen sovellusten käyttämistä
ominaisuuksista voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen tietosuojaasetuksissa. Windowsissa voit monissa tapauksissa valita, mitkä sovellukset voivat
käyttää tiettyä ominaisuutta. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja. Valitse
ominaisuus, kuten Kalenteri, ja valitse sovellukset, jotka voivat käyttää sitä.
Windowsin tietosuoja-asetusten luettelo niistä sovelluksista, jotka voivat käyttää
laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksia, ei sisällä perinteisiä Windows-sovelluksia.
Kyseiset asetukset eivät koske näitä sovelluksia.
Sovelluspäivitykset. Ellet ole erikseen poistanut automaattisia sovelluspäivityksiä
käytöstä Microsoft Storen asiaankuuluvissa asetuksissa, Microsoft Store tarkistaa,
lataa ja asentaa sovelluspäivitykset automaattisesti varmistaakseen, että sinulla on
uusimmat versiot. Päivitetyt sovellukset saattavat käyttää eri Windowsin laitteiston
ja ohjelmiston ominaisuuksia kuin edelliset versiot, jolloin ne saattavat päästä
käsiksi eri tietoihin laitteessasi. Lupaasi kysytään, jos päivitetty sovellus käyttää
tiettyjä ominaisuuksia, kuten sijaintitietoja. Voit myös tarkastella sovelluksen
käyttämiä laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksia sovelluksen tuotekuvaussivulla
Microsoft Storessa.
Jokainen sovellus käyttää näiden ominaisuuksien avulla kerättyjä tietoja
sovelluskehittäjän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Jos Microsoft Storesta
saatavilla oleva sovellus kerää ja käyttää mitä tahansa henkilökohtaisia tietojasi,
sovelluksen kehittäjän on annettava tietosuojakäytäntö, ja linkki kyseiseen
tietosuojakäytäntöön on Microsoft Storessa sovelluksen tuotekuvaussivulla.
Ohiladatut sovellukset ja kehittäjätila. Sovelluskehittäjäominaisuudet, kuten
sovelluskehittäjätilan asetus, on tarkoitettu ainoastaan sovelluskehittäjien
käytettäväksi. Jos otat sovelluskehittäjäominaisuudet käyttöön, laitteesi voi
muuttua epäluotettavaksi tai käyttökelvottomaksi, ja saatat altistua
turvallisuusriskeille. Sovellusten lataaminen tai hankkiminen muulla tavalla
Microsoft Storen ulkopuolisista lähteistä (tätä kutsutaan myös ohilataukseksi) voi
tehdä laitteestasi ja henkilökohtaisista tiedoistasi entistä haavoittuvampia
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hyökkäyksille tai sovellusten odottamattomalle käytölle. Windowsin käytännöt,
ilmoitukset, käyttöoikeudet ja muut ominaisuudet, joiden tarkoituksena on suojata
yksityisyyttäsi sovellusten käyttäessä tietojasi, eivät välttämättä toimi tässä
lausekkeessa kuvatulla tavalla, kun kyseessä ovat ohiladatut sovellukset tai kun
kehittäjäominaisuudet ovat käytössä.
MSN
MSN-palveluihin sisältyy sivustoja ja sovelluskokoelma, joka sisältää sovellukset
MSN Uutiset, MSN Sää, MSN Urheilu ja MSN Talous, sekä sovellusten aiemmat
Bing-versiot (yhdessä "MSN-sovellukset"). MSN-sovellukset ovat saatavilla useille
alustoille, joita ovat esimerkiksi Windows, iOS ja Android. MSN-palvelut sisältyvät
myös muihin Microsoft-palveluihin, kuten Microsoft Edge -selaimeen.
Kun asennat MSN-sovellukset, keräämme tietoja, jotka kertovat meille,
asennettiinko sovellus oikein, asennuspäivämäärän, sovelluksen version ja muita
tietoja laitteestasi, kuten käyttöjärjestelmän ja selaimen. Näitä tietoja kerätään
säännöllisin väliajoin, jotta saamme tietoja MSN-sovellusten käyttäjämääristä ja
voimme tunnistaa suorituskykyongelmia, jotka liittyvät sovellusten eri versioihin,
käyttöjärjestelmiin ja selaimiin.
Keräämme myös tietoja vuorovaikutuksestasi MSN-palveluiden kanssa, kuten
käytön tiheydestä ja lukemistasi artikkeleista, jotta voimme tarjota sinulle
merkityksellistä sisältöä. Jotkin MSN-palvelut tarjoavat parannetun
käyttökokemuksen, kuten antavat sinun mukauttaa kiinnostuksen kohteitasi ja
suosikkejasi, kun kirjaudut sisään Microsoft-tililläsi. Voit hallita mukauttamista
MSN- ja Bing-asetusten kautta sekä muiden MSN-palveluita sisältävien Microsoftpalveluiden asetusten kautta. Käytämme keräämiämme tietoja myös
näyttääksemme sinulle mainoksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Voit estää
kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan MSN-palvelujen mainoslinkkien
kautta tai käymällä Microsoftin estosivulla.
MSN Talouden aiemmat versiot antavat sinun käyttää kolmansien osapuolten
rahoituslaitosten henkilökohtaisia raha-asiatietojasi. MSN Talous ainoastaan
näyttää nämä tiedot. Se ei tallenna niitä palvelimiimme. Kolmansien osapuolten
raha-asiatietojen käyttämisen kirjautumisen tunnistetietosi salataan laitteellasi, eikä
niitä lähetetä Microsoftille. Kyseiset rahoituslaitokset ja kaikki muut kolmansien
osapuolten palvelut, joita käytät MSN-palveluiden kautta, toimivat omien ehtojensa
ja tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.
Groove Musiikki / Elokuvat ja TV
Groove Musiikki tekee musiikkikokoelmasi toistamisesta, soittolistojen tekemisestä,
musiikin ostamisesta ja mukautettujen radioasemien suoratoistosta helppoa.
Microsoftin elokuvat ja TV antaa sinun toistaa videokokoelmaasi ja vuokrata tai
ostaa elokuvia ja TV-ohjelmien jaksoja. Näitä palveluita tarjottiin aiemmin nimillä
Xbox Music ja Video.
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Microsoft kerää tietoja toistamastasi sisällöstä, toiston kestosta ja antamistasi
arvosanoista auttaakseen sinua löytämään lisää sinua kiinnostavaa sisältöä. Jos
kirjaudut sisään Cortanaan laitteessasi, Microsoft kerää ja käyttää Groove Musiikki
-palvelussa toistamaasi musiikkiin liittyviä tietoja mukautettujen kokemusten ja
asianmukaisten ehdotusten tarjoamiseen.
Parantaakseen kokemustasi sisällön toistamisessa Groove Musiikki ja Microsoftin
elokuvat ja TV näyttävät toistamaasi sisältöön sekä musiikki- ja videokirjastojesi
sisältöön liittyviä tietoja, kuten albumin nimen, kansikuvan, kappaleen tai videon
nimen ja muita mahdollisesti saatavilla olevia tietoja. Näiden tietojen antamista
varten Groove Musiikki ja Microsoftin elokuvat ja TV lähettävät Microsoftille
tietopyynnön, joka sisältää laitteen perustiedot, kuten IP-osoitteen, laitteen
ohjelmistoversion, alue- ja kieliasetuksesi sekä sisällön tunnisteen.
Jos käytät Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallinnalla (DRM) suojattua sisältöä
Groove Musiikki- tai Elokuvat ja TV -sovelluksella, sovellus voi automaattisesti
pyytää mediatiedostojen käyttöoikeuksia verkon oikeuspalvelimesta ja ladata sekä
asentaa DRM-päivityksiä, jotta pystyt toistamaan sisältöä. Lisätietoja on DRMtiedoissa tämän tietosuojalausekkeen osiossa Silverlight.
Silverlight
Microsoft Silverlight auttaa sinua käyttämään monipuolista sisältöä verkossa ja
nauttimaan siitä. Silverlight antaa sivustojen ja palveluiden tallentaa tietoja
laitteeseesi. Muut Silverlightin ominaisuudet liittyvät yhteyden muodostamiseen
Microsoftiin päivitysten saamista varten tai Microsoftin tai kolmansien osapuolten
palvelimiin suojatun digitaalisen sisällön toistamista varten.
Silverlightin määritystyökalu. Voit tehdä näihin ominaisuuksiin liittyviä valintoja
Silverlightin määritystyökalussa. Avaa Silverlightin määritystyökalu napsauttamalla
Silverlightissa parhaillaan näkyvää sisältöä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Silverlight. Voit myös suorittaa Silverlightin määritystyökalun suoraan.
Windowsissa esimerkiksi voit avata työkalun suorittamalla haun hakusanalla
"Microsoft Silverlight".
Silverlightin sovellussäilö. Silverlight-sovellukset pystyvät tallentamaan
datatiedostoja paikallisesti tietokoneeseesi useita tarkoituksia varten, kuten
mukautettujen asetustesi tallentamiseen, suurten tiedostojen tallentamiseen
graafisesti vaativia ominaisuuksia (kuten pelejä, karttoja ja kuvia) varten ja tietyissä
sovelluksissa luomasi sisällön tallentamiseen. Voit poistaa sovelluksen tallennustilan
käytöstä tai määrittää sen Silverlightin määritystyökalussa.
Silverlightin päivitykset. Silverlight tarkistaa päivityksiä ajoittain Microsoftin
palvelimesta, jotta saat aina uusimmat ominaisuudet ja parannukset.
Tietokoneeseesi ladataan palvelimesta pieni tiedosto, joka sisältää tiedot
uusimmasta Silverlight-versiosta, ja sitä verrataan asennettuna olevaan versioon.
Jos saatavilla on asennettua versiota uudempi versio, se ladataan palvelimesta ja
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asennetaan tietokoneeseesi. Voit poistaa päivitykset käytöstä tai määrittää ne
Silverlightin määritystyökalussa.
Digitaalisten oikeuksien hallinta. Silverlight suojaa sisällönomistajien oikeuksia
Microsoftin käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) avulla. Jos käytät DRM:llä suojattua
sisältöä (kuten musiikkia tai videota) Silverlightin avulla, se pyytää mediatiedoston
käyttöoikeuksia Internetissä olevasta oikeuspalvelimesta. Jotta toistokokemus olisi
saumaton, sinulta ei kysytä mitään, ennen kuin Silverlight lähettää pyynnön
oikeuspalvelimelle. Pyytäessään mediatiedoston käyttöoikeuksia Silverlight antaa
oikeuspalvelimelle DRM-suojatun sisältötiedoston tunnuksen ja perustiedot
laitteestasi, mukaan lukien tiedot laitteesi DRM-komponenteista, kuten niiden
versionumerot ja suojaustasot sekä laitteesi yksilöllinen tunniste.
DRM-päivitykset. Joissakin tapauksissa DRM-suojatun sisällön käyttäminen vaatii
Silverlight-päivityksen tai laitteesi DRM-komponenttien päivityksen. Kun yrität
toistaa sisältöä, joka vaatii DRM-päivityksen, Silverlight lähettää Microsoftin
palvelimelle pyynnön, joka sisältää perustiedot laitteestasi, mukaan lukien tietoja
laitteesi DRM-komponenteista, kuten niiden versionumerot ja suojaustasot,
vianmääritystiedot sekä laitteesi yksilöllisen tunnisteen. Microsoftin palvelin
palauttaa tämän tunnisteen avulla laitteellesi yksilöivän DRM-päivityksen, jonka
Silverlight sitten asentaa. Voit pysäyttää tai muuttaa DRM-komponentin päivitykset
Toisto-välilehdestä Silverlightin kokoonpanotyökalussa.
Microsoft Health -palvelut
Microsoft Health -palvelut auttavat sinua ymmärtämään ja hallitsemaan terveystietojasi.
Näihin lukeutuvat HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft Band -rannekelaitteet, muut
Microsoft Health -sovellukset sekä niihin liittyvät en tuotteet. Band-ranneke auttaa sinua
seuraamaan useita eri tietoja, kuten pulssia ja askelten määrää. Lisäksi Band-ranneke voi
käyttää Cortanaa muistiinpanojen tekemiseen ja puhelimesi lähettämien ilmoitusten
vastaanottamiseen. Microsoft Health -sovellukset lähettävät tietoja Microsoftin palvelimiin
sekä antavat sinun tarkastella, hallita ja ohjata näitä tietoja. Sovellukset voivat ottaa
käyttöön ilmoitukset Band-rannekkeeseen ja muihin laitteisiin. HealthVault-palvelujen
avulla voit kerätä, muokata, lisätä ja säilyttää terveystietoja verkossa sekä jakaa niitä
perheesi, hoitajiesi ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Microsoft Health -palvelut keräävät ja käyttävät tietojasi sellaisten palveluiden
tarjoamiseen, jotka liittyvät käyttökokemusten parantamiseen ja mukauttamiseen.
Microsoftille Microsoft Health -palveluiden kautta antamiasi tietoja ei yhdistetä muiden
Microsoft-palveluiden tietoihin tai käytetä muihin tarkoituksiin ilman nimenomaista
suostumustasi. Microsoft ei esimerkiksi käytä terveystietueesi tietoja markkinoinnin tai
mainosten kohdistamiseen sinulle ilman suostumustasi.
Health-palvelut
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Microsoft Health -palvelut auttavat sinua ymmärtämään ja hallitsemaan
terveystietojasi. Keräämämme tiedot vaihtelevat käyttämiesi palveluiden ja
ominaisuuksien mukaan ja sisältävät seuraavat tiedot:
• Profiilitiedot. Kun luot profiilin, sinun on annettava tietoja, kuten pituutesi,
painosi ja ikäsi, joiden avulla lasketaan aktiviteettiesi tulokset. Muut
profiilitietosi saadaan henkilökohtaiselta Microsoft-tililtäsi.
• Aktiviteetti- ja kuntoilutiedot. Microsoft Health -palvelut auttavat sinua
seuraamaan aktiviteettejasi ja kuntoiluasi keräämällä erilaisia tietoja, kuten
tietoja pulssistasi, askeltesi määrästä, kuluttamiesi kalorien määrästä ja
unestasi. Seurattavissa olevia aktiviteetteja ovat muun muassa juoksulenkit,
treenit ja nukkuminen.
• Käyttötiedot. Jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun,
keräämme ja lataamme automaattisesti palvelimeen tilastotietoja Microsoft
Health -palveluiden suorituskyvystä ja käytöstäsi.
• Sijainti. Microsoft Band -rannekkeessa on sisäänrakennettu GPS (Global
Positioning System) -ominaisuus, jonka avulla voit seurata esimerkiksi juoksutai pyörälenkkiäsi kartalla ilman, että sinun täytyy kantaa puhelintasi mukana.
Jos otat GPS:n käyttöön jollekin aktiviteetille, voit tarkastella aktiviteetin
karttaa Microsoft Health -sovelluksissa. Jotkin Band-rannekkeen tiloista, kuten
Golf ja Explorer, ottavat automaattisesti käyttöön GPS:n ja poistavat sen
käytöstä heti tilan lopettamisen jälkeen.
Lisätietoja Band-rannekkeen antureista ja sen keräämistä tiedoista on täällä.
Käyttö ja hallinta. Voit tarkastella ja hallita tietoja Microsoft Health -palveluissa.
Voit esimerkiksi tarkastella ja päivittää profiilitietojasi, hallita yhdistettyjä sovelluksia
ja tarkastella aiempia aktiviteetteja. Voit poistaa aktiviteettien tietoja Microsoft
Health -palveluissa. Kun poistat jonkin tietyn aktiviteetin, tapahtuma poistetaan
Microsoft Health -palveluista. Muut tiedot ja laitteiden tallentamat anturien
perustiedot kuitenkin pysyvät Microsoft Health -palveluissa. Voit peruuttaa
Microsoft Health -palvelusi milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakastukeen täältä.
Cortana. Microsoft Health -palvelut sallivat sinun käyttää Cortanaa. Kun käytät
Cortanaa, Microsoft Health -palveluissa käsittelemäsi tiedot, kuten terveyteen
liittyvät tiedot ja kolmansien osapuolten palveluista peräisin olevat tiedot, jaetaan
Cortanan kanssa. Cortanan ominaisuuksien avulla voit suorittaa kyselyitä ja asettaa
muistutuksia äänesi avulla, jos Cortana on käytössä laitteessasi. Lisätietoja siitä,
miten Cortana hallitsee tietojasi, on tämän tietosuojalausekkeen Cortana-osiossa.
HealthVault
HealthVault on henkilökohtainen terveyteen liittyvä ympäristö, jossa voit kerätä,
muokata, tallentaa ja jakaa terveyteen liittyviä tietoja verkossa. HealthVaultin avulla
voit itse hallita terveystietueitasi. Voit halutessasi jakaa terveystietosi myös
perheesi, hoitajiesi, terveydenhuollon ammattilaisten, mobiilisovellusten, terveyteen
liittyvien laitteiden ja verkkotyökalujen kanssa. Lisätietoja HealtVaultista on tänne.
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HealthVaultiin kirjautuminen. Voit kirjautua HealthVaultiin Microsoft-tililläsi tai
jonkin kolmannen osapuolen todennuspalvelun avulla. Jos suljet Microsoft-tilisi tai
kadotat tilisi tunnistetiedot, et ehkä pysty käyttämään tietojasi. Voit käyttää
HealthVaultiin kirjautumisessa useampia kuin yksiä tunnistetietoja, jotta varmistat
pääsysi tietoihisi myös jatkossa. Suosittelemme tarkistamaan tunnistetietojen
myöntäjän suojausta ja tietosuojaa koskevat sitoumukset, ennen kuin kirjaudut
HealthVaultiin kolmannen osapuolen todennuspalvelun avulla.
HealthVault-tili ja terveystietueet. Jotta voit luoda uuden HealthVault-tilin, sinun
tulee antaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite,
postinumero ja maa/alue. Käyttämiesi ominaisuuksien mukaan sinua saatetaan
pyytää antamaan myös muita tietoja. HealthVault-tilin avulla voit hallita yhtä tai
useampaa terveystietuetta, kuten itsellesi ja perheenjäsenillesi luomiasi tietueita.
Voit lisätä tai poistaa tietoja hallitsemastasi terveystietueesta milloin tahansa.
Yhdysvalloissa HealthVault määrittää kullekin terveystietueelle yksilöllisen
HealthVault-sähköpostiosoitteen. Kun kyseinen sähköpostiosoite vastaanottaa
sähköpostiviestin, viesti ja sen liitteet lisätään automaattisesti HealthVaulttietueeseen, ja kyseisen tietueen valvojille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.
HealthVaultin sähköpostipalvelu käyttää Direct-protokollaa, joka on suunniteltu
erityisesti terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa käytävään viestintään.
HealthVault-sähköposteja voidaan tästä syystä lähettää ja vastaanottaa vain
sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka käyttävät Direct-protokollaa käyttävää
järjestelmää. Vastuuhenkilöt voivat lisätä tietueiden sähköpostiosoitteita tai poistaa
niitä käytöstä.
Terveystietojen jakaminen. Yksi HealthVaultin tärkeimmistä ominaisuuksista on
kyky jakaa kuntotiedot sellaisten ihmisten tai palveluiden kanssa, jotka voivat
auttaa sinua saavuttamaan terveyteen liittyvät tavoitteesi. Olet oletusarvon mukaan
kaikkien luomiesi tietueiden valvoja. Valvojilla on korkeimman tason käyttöoikeus
terveystietueeseen. Valvojana voit jakaa terveystietueen tiedot toisen henkilön
kanssa lähettämällä hänelle sähköpostikutsun HealthVaultin kautta. Voit määrittää
toisen henkilön käyttöoikeuden tyypin (valvojan käyttöoikeus mukaan lukien),
käyttöoikeuden voimassaoloajan ja sen, saako toinen henkilö muokata tietueen
tietoja. Kun myönnät käyttöoikeuden jollekulle, kyseinen henkilö voi myöntää
saman käyttöoikeuden toiselle henkilölle (esimerkiksi vain katselu -käyttöoikeuden
omaava henkilö voi myöntää toiselle henkilölle vain katselu -käyttöoikeuden).
Koska käyttöoikeuksien sopimaton myöntäminen voi mahdollistaa
yksityisyytesi loukkaamisen tai jopa käyttöoikeutesi poistamisen omiin
tietueisiisi, sinun tulee olla varovainen myöntäessäsi käyttöoikeuksia
tietueisiisi.
Voit halutessasi jakaa terveystietueen tietyt tiedot (tai kaikki tiedot) muiden
palveluiden kanssa, mukaan lukien valtuuttamasi osallistuvat kolmannen osapuolen
palvelut. Millään palvelulla ei ole käyttöoikeutta tietoihisi HealthVaultin kautta, ellei
valtuutettu käyttäjä anna sille käyttöoikeutta HealthVaultin kautta. HealthVault
antaa sinun hallita käyttöoikeuksia pyyntöjen hyväksymisen ja hylkäämisen kautta.
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Kun myönnät palveluille käyttöoikeuksia, valitset, mitä tietyn terveystietueen
terveystietoja jaat ja mitä toimintoja kukin palvelu voi tehdä terveystiedoille.
Palvelu, jonka valtuutat tietueelle, saa HealthVault-tiliisi liittyvän koko nimen,
valtuutettujen tietueiden lempinimen ja suhteesi kyseiseen tietueeseen. Palvelulla
on käyttöoikeus HealthVaultin kautta, kunnes kumoat käyttöoikeuden. Microsoft
voi kumota palvelun käyttöoikeuden HealthVaultiin, jos palvelu ei täytä Microsoftin
tietosuojavaatimuksia. Emme kuitenkaan ohjaa tai valvo kolmansien osapuolien
palveluita muutoin kuin HealthVault-tietojesi käyttöoikeuden rajoittamisen kautta,
ja kyseisten palveluiden tietosuojakäytännöt voivat vaihdella.
Raportit Yhdysvaltojen terveydenhuollon palveluntarjoajille. Annamme
ohjelmaan osallistuvien terveydenhuollon palveluntarjoajien hankkia Yhdysvalloissa
raportteja siitä, onko heidän Microsoft Health -palveluiden tietueelle lähettämiään
tietoja käytetty. Tämä ominaisuus tukee HITECH-säädöksen mielekkään käytön
tavoitetta, joka kannustaa terveydenhuollon palveluntarjoajia lähettämään
potilailleen kopiot heidän lääketieteellisistä tiedoistaan sähköisesti. Ohjelmaan
osallistuvat palveluntarjoajat voivat saada raportteja, jotka sisältävät
palveluntarjoajan potilaalle järjestelmässään määrittämän numeron ja sen, onko
käyttäjä suorittanut HealthVaultissa jonkin ”oikeuttavan” toimen (mutta ei tietoja
siitä, mikä toimi on kyseessä). ”Oikeuttavia” toimia ovat tällä hetkellä muun muassa
terveystietojen tarkastelu, lataus palvelimesta tai lähetys sähköpostin välityksellä.
Voit poistaa tietueitasi koskevan raportoinnin käytöstä.
Käyttö ja hallinta. Voit tarkastella, muokata tai poistaa HealthVault-tilisi tietoja tai
sulkea HealthVault-tilisi milloin tahansa. Vain valvojat voivat poistaa kohteita
pysyvästi. Kun poistat terveystietueen, se poistetaan kaikilta käyttäjiltä, joilla oli
siihen käyttöoikeus.
Kun suljet HealthVault-tilisi, poistamme kaikki tietueet, joiden ainoa valvoja olet.
Jos olet tietueen valvoja yhdessä jonkun muun henkilön kanssa, voit päättää,
poistetaanko tietue. Microsoft odottaa jonkin aikaa ennen tietojesi poistamista
pysyvästi, jotta tahattomat ja haittatarkoituksessa tehdyt terveystietojesi poistot
voidaan välttää.
HealthVault säilyttää kaikkien käyttäjien ja palveluiden tekemien käyttöjen,
muutosten ja poistojen koko historian, mukaan lukien päivämäärän, tehdyn toimen
ja henkilön tai palvelun nimen. Tietueiden valvojat voivat tarkastella kyseisten
tietueiden historiaa.
Sähköpostiviestit. Käytämme HealthVault-tilisi luomisen yhteydessä antamaasi
sähköpostiosoitetta lähettääksemme sinulle sähköpostitse pyynnön vahvistaa
sähköpostiosoitteesi, sisällyttääksemme HealthVaultin kautta lähettämäsi
jakamiskutsut ja lähettääksemme sinulle palveluilmoituksia, kuten sähköpostiilmoituksia siitä, että saatavilla on HealthVault-tietueisiisi lisättävissä olevia tietoja.
HealthVault lähettää ajoittain uutiskirjeitä auttaakseen sinua pysymään ajan tasalla
uusimmista parannuksista. Lisäksi HealthVault myös lähettää sinulle ajoittain
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sähköpostiviestin, jossa on yhteenveto tilisi viimeaikaisista tapahtumista.
Yhteydenottoasetustesi puitteissa käytämme sähköpostiosoitteitasi myös
mainosten lähettämiseen sinulle. Voit lopettaa näiden sähköpostien tilaamisen
koska tahansa.
•
•
•
•
•
•
•
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