Pilvipalvelua käyttävät jälleenmyyjät
Kuulokojeen etähienosäätö
Audionomisi yhteystiedot:

Lisää nimi, yritys, katuosoite, paikkakunta, maa

Audionomisi tietosuojavaltuutettu (jos on):

Lisää tiedot

(Jäljempänä “audionomi”)
Audionomisi on myynyt sinulle GN Hearing A/S:n valmistaman kuulokojeen. GN Hearing A/S on
tanskalainen yritystunnuksella 55082715 rekisteröity yhtiö, jonka kotipaikka on Lautrupbjerg 7, 2750
Ballerup, Tanska (jäljempänä “valmistaja”)
Sinun on aktivoitava GN Online Services -palvelu voidaksesi käyttää kaikkia kuulokojeesi
ominaisuuksia. Näiden palvelujen avulla voit vastaanottaa laitteistopäivityksiä, ja pyynnöstäsi
audionomisi voi hienosäätää kuulokojeesi etäpalveluna.
Aktivoimalla GN Online Services -palvelun hyväksyt sen, että audionomi ja valmistaja pääsevät ja
käsittelevät kuulonalenemaasi liittyviä tietoja näiden verkkopalvelujen ja niihin liittyvän sovelluksen
välityksellä. Tässä selosteessa kerrotaan millaisia tietoja kerätään ja pyydetään suostumuksesi näiden
tietojen käsittelyyn jäljempänä ilmoitetuissa tarkoituksissa.
Miksi tarvitsette suostumukseni?
Pyydämme sinulta kaksi erillistä suostumusta tämän lomakkeen lopussa:
Osa A Suostumus
Tämä suostumus antaa valmistajalle ja audionomillesi luvan kerätä ja käsitellä tämän selosteen osassa
A lueteltuja tietoja osassa A ilmoitetuissa tarkoituksissa. Näitä tietoja tarvitaan GN Online Services palvelun asianmukaiseen toimintaan. Tämän GN Online Services -palvelun käyttö on vapaaehtoista ja
sen ansiosta esimerkiksi laitteistopäivitysten lataaminen ja etähienosäätö on joustavampaa, mutta käytön
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seurauksena joitakin henkilötietojasi käsitellään tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Jos audionomisi on
ottanut käyttöön etähienosäädöt, ne voidaan tehdä tekstiviestien ja/tai ääni- tai videokuvalähetyksen
avulla. Haluamme sinun antavan nämä tiedot luottavaisin mielin. Osassa A antamasi suostumus on täysin
vapaaehtoinen, ja kun olet antanut suostumuksesi osassa A (ja olemme kirjanneet sen), voit käyttää GN
Online Services -palvelua mobiililaitteesi sovelluksessa (matkapuhelin, tabletti jne.). Jos et halua antaa
osan A suostumusta (tai päätät myöhemmin perua sen), audionomisi ei voi etähienosäätää tai tarjota
sinulle laitteistopäivityksiä etäpalveluna, mutta se ei vaikuta hoitoosi millään muulla tavalla, ja
audionomi voi edelleen tehdä sovitukset sekä säädöt paikan päällä.
Osa B Suostumus
Tämä suostumus antaa valmistajalle ja audionomille luvan kerätä ja käsitellä tämän selosteen osassa B
lueteltuja tietoja osassa B ilmoitetuissa tarkoituksissa. GN Online Services -palvelun asianmukainen
toiminta EI EDELLYTÄ näiden tietojen käsittelyä, mutta niiden avulla valmistaja ja audionomisi voivat
suorittaa täydentäviä kognitiivisia analyyseja. Osan B suostumus on täysin vapaaehtoinen ja annettuasi
suostumuksen osassa B (ja kirjattuamme sen) valmistaja ja audionomisi (vastaavien kohtien mukaisesti)
saavat ja käsittelevät tämän selosteen osassa B antamasi suostumuksen mukaisia tietoluokkia. Jos päätät
olla antamatta suostumustasi osassa B, valmistaja ei saa eikä käsittele näitä tietoluokkia, mutta se ei
vaikuta millään muulla tavalla GN Online Services -palvelun käyttöösi.
Ilmoita haluatko antaa suostumuksesi osassa A ja/tai osassa B rastittamalla vastaavat kohdat tämän
lomakkeen lopussa ja allekirjoittamalla tai lähettämällä lomake. Jos päätät antaa suostumuksesi, voit
olla varma siitä, että kaikkia tietojasi käsitellään huolellisesti, turvallisesti ja lain sekä tämän selosteen
edellyttämällä tavalla.
Miten perun suostumukseni?
Voit perua antamasi osan A ja/tai B mukaisen suostumuksesi milloin tahansa ja veloituksetta. Voit
ilmoittaa tästä valmistajalle sovelluksen valikon kohdasta "Lisää" tai ottamalla yhteyttä audionomiisi.
Noudatamme tekemiäsi muutoksia saatuamme ilmoituksesi, mutta muistathan, että se ei vaikuta ennen
ilmoituksesi saamista tehtyyn mihin tahansa lailliseen tietojen käsittelyyn. Jos perut osan A
suostumuksesi, GN Online Services -palvelujen saanti keskeytyy, kun saamme ilmoituksesi. Tämän
jälkeen audionomisi keskeyttää henkilötietojesi luovuttamisen valmistajalle, eikä valmistaja enää saa tai
käsittele henkilötietojasi tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Muista, että tämä ei vaikuta audionomisi
mahdollisuuksiin muulla tavoin jatkaa henkilötietojesi käsittelyä lain sallimissa rajoissa, mukaan lukien
edelleen jatkuvaan hoitoosi liittyvät tarkoitukset. Jos perut osan B suostumuksesi, valmistaja ei saa eikä
voi käsitellä osassa B määriteltyjä tietoluokkia ilmoituksesi saamisen jälkeen, mutta GN Online Services
-palvelu jatkuu muilta osin ennallaan.
Entä jos vain poistan sovelluksen?
Kaikki valmistajan sovelluksen kautta tapahtuva tietojen kerääminen päättyy, mutta valmistaja ja
audionomisi voivat edelleen käsitellä aiemmin sovelluksen kautta (ennen sen poistamista) tai muulla
tavoin, mukaan lukien GN Online Services -palvelun, saamiaan tietoja. Jos haluat perua heille tätä varten
antamasi suostumuksen, noudata yllä annettuja ohjeita. Voit poistaa sovelluksen mobiililaitteen
käyttöjärjestelmän tavanomaisella asennuksen poistotoiminnolla tai sovelluskaupasta tai verkosta käsin.
Mitä muita oikeuksia minulla on?
Sinulla voi olosuhteista riippuen olla tiettyjä muita henkilötietojasi koskevia oikeuksia. Sinulla voi olla
oikeus vaatia pääsyä audionomin tai valmistajan säilyttämiin henkilötietoihin. Tämä sisältää tiedot
olennaisista henkilötiedoista, niiden käyttötarkoituksista ja mahdollisista vastaanottajista. Voit lisäksi
vaatia henkilötietojesi oikaisua, poistamista tai niihin liittyvän käsittelyn rajoittamista tai voit vastustaa
2
301309345 v3 July 10, 2019

henkilötietojesi käsittelyä tai vaatia vakiomuotoista tiivistelmää henkilötiedoistasi tietojen
luovuttamiseksi toiselle audionomille tai sovelluksen tarjoajalle. Sinulla on myös oikeus saada kopio
tästä suostumuksesta. Ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa “Yhteyden ottaminen” kuvatulla tavalla
käyttääksesi näitä oikeuksiasi.
Muista, että sinulla voi olla myös oikeus valittaa tähän suostumukseen tai lupalomakkeeseen liittyvästä
henkilötietojesi turvallisuuden vaarantumisesta oman maasi tietosuojaviranomaiselle tai muulle
henkilötietojen suojaamista sääntelevälle viranomaiselle.
Muut oikeudet määritellään EU:n mallisopimuslausekkeissa, joihin viitataan jäljempänä kohdassa
“kolmannet osapuolet”.
Millaisia tietoja sovelluksen kautta kerätään ja käsitellään?
Kerättävät ja käsiteltävät tiedot määräytyvät sen mukaan, oletko antanut osan A suostumuksen ja/tai
osan B mukaisen suostumuksen. Lisätietoja annetaan jäljempänä.
OSA A SUOSTUMUS
Jos olet antanut osan A suostumuksen, hyväksyt sen, että audionomisi ja/tai valmistaja (määritellään
tapauskohtaisesti) saa ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi jäljempänä määritellyllä tavalla ja
tarkoituksissa, joita TARVITAAN GN Online Services -palvelun tarjoamiseen sinulle:
Valmistaja ja audionomi käsittelevät seuraavia tietoluokkia:
•
•
•
•
•
•
•

Nimesi ja sähköpostiosoitteesi: hienosäädön mahdollistamiseksi ja suostumuksesi kirjaamista
varten.
Kuulokynnys, kuulokynnyksen muutos ja muut kuulonalentumaasi koskevat tiedot
(terveystiedot): hienosäädön mahdollistamiseksi.
Kuulokojeen käyttöaika: hienosäätöä ja asetuksiesi optimointia varten.
Kuulokojeen sarjanumero, laitteiston tunnistenumero ja ohjelmistoversio hienosäädön ja
laitteistopäivitysten mahdollistamiseksi.
Sovituksen tiedot ja tyyppi: hienosäädön mahdollistamista ja asetuksiesi optimointia varten.
Kuulokojeen asetukset: hienosäädön mahdollistamista varten ja asetuksiesi optimoimiseksi.
Ääniympäristöön liittyvien tietojen saamiseksi sovelluksen kautta pyyntöä lähetettäessä:
hienosäädön mahdollistamista varten ja asetuksiesi optimoimiseksi.

Valmistaja käsittelee seuraavia tietoluokkia:
•

•

•

Tietoja laitteen tyypistä: Yleiset laitekohtaiset tiedot, kuten mobiililaitteen tyyppi ja
käyttöjärjestelmä: optimoidaksemme asetuksiasi ja tarjotaksemme asiakaspalvelua
(kysymykset, valitukset, korjaukset jne.).
Teknisten lokien tiedot, palvelinlokien tekniset tiedot, esimerkiksi sovellusten käyttöön
liittyvät tiedot, IP-protokolla, laitetapahtumat, kuten kaatumiset, järjestelmän toiminta,
laitteistoasetukset, selaimen tyyppi ja kieli, pyynnön päivämäärä ja kellonaika sekä viite-URL:
asiakaspalvelun tarjoamiseksi (kysymykset, valitukset, korjaukset jne.).
Paikkatiedot silloin, kun paikkatietoihin ja GPS-paikannukseen liittyvät palvelut ovat
käytössä, valmistaja voi kerätä tietoja, joista ilmenevät sovelluksen käyttömaat ja sijainnit:
asetuksiesi optimointia varten. (Voit vapaasti kytkeä sijainti- ja GPS-toiminon pois päältä
mobiililaitteestasi milloin tahansa ja estää näiden tietojesi keräämisen ja käsittelyn).

Microsoft Ireland säilyttää näitä tietoja valmistajan puolesta (lisätietoja annetaan jäljempänä
kohdassa " Valmistaja ei jaa tietojasi ").
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SUOSTUMUS – OSA A
Rastittamalla jäljempänä olevan ruudun / napsauttamalla “Hyväksyn” ja allekirjoittamalla /
lähettämällä tämän lomakkeen, minä (tai vanhempani tai huoltajani, jos olen alle 16-vuotias)
annan audionomille ja valmistajalle (ja muille luetelluille kolmansille osapuolille) luvan käsitellä
henkilötietojani, mukaan lukien terveystiedot, yllä määritellyissä tarkoituksissa ja tavalla siihen
saakka, kunnes päätän perua antamani suostumuksen.
Rastittamalla jäljempänä olevan ruudun / napsauttamalla “Hyväksyn” hyväksyn erityisesti
selosteen tässä osassa A määritellyn käsittelyn (jota TARVITAAN GN Online Services -palvelun
vastaanottamiseen).
[ ]

Annan osan A mukaisen suostumukseni

OSA B SUOSTUMUS
Jos annat osan B suostumuksesi, hyväksyt sen, että valmistaja saa ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi
ylimääräisessä analysointiin liittyvässä tarkoituksessa valmistajan tuotteiden parantamiseksi ja
kehittämiseksi. Tällaista tietojen käsittelyä EI TARVITA GN Online Services -palvelun tarjoamiseen
sinulle:
Valmistaja käsittelee seuraavia tietoluokkia parempien valmistajan tuotteiden kehittämistä varten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syntymäaika
Sukupuoli
Sanojen tunnistus ja kohinasuhde (arvo). (vasemman korvan kuulonaleneman mittaus).
Sanojen tunnistus ja kohinasuhde (arvo). (oikean korvan kuulonaleneman mittaus).
Kohinasuhteen signaali (arvo). Vasemman korvan kuulonaleneman mittaus.
Kohinasuhteen signaali (arvo). Oikean korvan kuulonaleneman mittaus.
Kokemustaso (esimerkiksi luokat potilas - edistynyt, alkaja jne.).
Suuntautuva korva. Määrittää sen korvan, joka suoriutuu paremmin melun kuulemisesta
(O/V).
Tarkentava korva (suuntautuva korva) Määrittää sen korvan, joka suoriutuu paremmin melun
kuulemisesta (O/V).
Tarkkaileva korva (kaikkisuuntainen / suuntainen korva. Määrittää toisen puolen korvan.
Audiogrammi
Sovitusasetukset (samat tiedot kuin RFT:ssä mutta tallennetaan toisessa muodossa).
Audionomillesi lähetetyt tiedot, esimerkiksi laitteeseen, palveluun tai sovellukseen tai niiden
käyttöön liittyvät haasteet, mahdolliset havaitut sivuvaikutukset jne.
Kaikki osassa A luetellut tietoluokat.

Microsoft Ireland säilyttää näitä tietoja valmistajan puolesta (lisätietoja annetaan jäljempänä kohdassa
"kolmas osapuoli").
Myös valmistaja käsittelee seuraavia tietoluokkia parempien tuotteiden kehittämistä varten:
•

Tietoja sovelluksen ominaisuuksista: Valmistaja voi kerätä sovellukseen käyttöön liittyviä
tietoja. Käytännössä nämä tiedot voivat olla käytettyjä ominaisuuksia, niiden aktivointia,
käyttötiheyttä ja käyttöaikaa koskevia tietoja.
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Yllä mainitut tiedot lähetetään Googlelle, Mixpanelille ja Char Softwarelle, jotta valmistaja voi kehittää
parempia tuotteita (lisätietoja annetaan jäljempänä kohdassa "kolmas osapuoli").
Tietoja sovelluksen ominaisuuksista saatetaan lähettää myös audionomille, jotta hän voi kehittää
prosessejaan.
Molemmat edellä mainitut osat A ja B:
1.

Valmistaja ryhtyy kohtuudella edellytettäviin toimiin poistaakseen kaikki tunnistamisen
mahdollistavat tiedot silloin, kun näitä ei tarvita yllä mainittuihin tarkoituksiin, ja yllä
mainittuja tietoja käsitellään ja käytetään yksinomaan yllä määriteltyihin tarkoituksiin ja siinä
määrin kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteutumiseksi lukuun ottamatta tapauksia, joissa
käsittely perustuu lakiin, määräyksiin, viranomaisten määräyksiin, vastaavien hyväksyttyjen
laitosten määräyksiin, tuomioistuimen määräyksiin ja silloin, kun se on tarpeen oikeusvaateiden
laadintaa, esittämistä ja sellaisiin vastaamista varten.

2.

Valmistaja ei ota sinuun yhteyttä GN Online Services -palvelun kautta missään muissa kuin
yllä luetelluissa tarkoituksissa.

Millaiset kolmannet osapuolet pääsevät tietoihini?
Valmistaja käyttää seuraavia kolmansia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät tietoja
yksinomaan tämän selosteen mukaisesti (määritellään tarkemmin yllä osissa A ja B) voidakseen tarjota
GN Online Services -palvelun ja saavuttaakseen yllä määritellyt tavoitteet:
•

Ulkoinen pilvipalvelun tarjoaja ja käytön seuranta: Tällä hetkellä valmistaja käyttää ulkoista
pilvipalvelun tarjoajaa, joka säilyttää tiettyjä tietoja (katso lisätiedot edeltä osista A ja B)
valmistajan puolesta. Palvelun tarjoaa Microsoft Ireland Ltd., South County Business Park,
Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ireland alihankkijoineen. Kansanvälinen tietojen siirto
Microsoftille ja sen alihankkijoille EU:n / ETA-alueen ulkopuolelle perustuu EU:n
mallisopimuslausekkeisiin, jotka koskevat tietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä henkilötietojen
käsittelijöille. Lausekkeiden perustekstin voi lukea useilla eri kielillä tästä linkistä: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

•

IT-palvelut ja esimerkiksi push-viestit: Valmistaja voi käyttää ulkopuolista push-viestien
kaltaisten muiden IT-palvelujen toimittajaa: Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043, USA. Kansainväliset henkilötietojen siirrot, jos sellaisia on, EU:sta tai ETAalueelta Googlelle ja sen alihankkijoille EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuvat EU:n
mallisopimuslausekkeisiin. Lausekkeiden perustekstin voi lukea useilla eri kielillä tästä
linkistä:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.

•

Kuulokojeen käytön seuranta: valmistaja voi käyttää ulkoisia analytics-palvelujen tarjoajia:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA; and Mixpanel Inc.,
405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, USA; ja Char Software Inc., 2 Center Plaza,
3rd Floor, Boston, MA 02108, USA. Kansainväliset henkilötietojen siirrot, jos sellaisia on,
EU:sta tai ETA-alueelta Googlelle, Mixpanelille ja Char Softwarelle sekä niiden alihankkijoille
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuvat EU:n mallisopimuslausekkeisiin. Lausekkeiden
perustekstin voi lukea useilla eri kielillä tästä linkistä: http://eur-lex.europa.eu/legal5
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content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Nämä ulkoiset analyticspalvelujen tarjoajat saavat vain yhdisteltyä tilastotietoa kuulokojeen käytöstä, ja nämä tiedot
anonymisoidaan, joten niitä ei voi yhdistää sinuun kuulokojeen käyttäjänä.
•

Valmistaja, Microsoft, Google, Mixpanel, Char Software ja heidän alihankkijansa voivat sijaita
(ja siksi myös heidän käsittelemänsä tiedot voidaan siirtää tai luovuttaa) missä tahansa päin
maailmaa, mukaan lukien eurooppalaiset maat ja Euroopan ulkopuoliset maat, Yhdysvallat,
Australian, Uuden-Seelannin, Japanin, Etelä-Korean ja Kiinan.

Antamalla suostumuksesi joko osassa A tai osassa B tiedostat, että henkilötietojasi jaetaan yllä
lueteltujen käsittelijöiden kanssa, jotka on määritelty tarkemmin yllä osassa A ja osassa B. Kun ääni-,
video- ja verkkojutteluviestintä otetaan käyttöön sinun ja audionomin välillä, käytämme ulkoista
palveluntarjoajaa: Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, New Jersey 07733, USA. Pyydämme ulkoista
palveluntarjoajaa vain ottamaan käyttöön ääni- ja/tai videoviestinnän sinun ja audionomin välillä
käyttämällä viitenumeroa. Emme luovuta palveluntarjoajalle mitään henkilötietojasi vaan ainoastaan
viitenumeron. Valmistaja ei jaa tietojasi muiden yritysten, organisaatioiden ja henkilöiden kanssa lukuun
ottamatta valmistajaa, audionomia ja yllä lueteltuja kolmansia palveluntarjoajia ilman erillistä
suostumustasi, elleivät laki, määräykset, viranomaiset (erityisesti valvontaviranomaiset), vastaavat
hyväksytyt laitokset tai tuomioistuimen määräykset sitä edellytä tai silloin, kun se on tarpeen
oikeusvaateiden laadintaa, esittämistä ja sellaisiin vastaamista varten. Jos audionomisi on jaettava
henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa (muut kuin yllä luetellut), audionomisi ilmoittaa tästä
sinulle erikseen.
Miten kauan säilytätte tietoni?
Valmistaja säilyttää henkilötietosi niin pitkään kuin se on tarpeen yllä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja noudattaakseen sovellettavien lakien mukaista vähimmäissäilytysaikaa. Jos
sovellettavat lait eivät muuta edellytä, tämä ajanjakso on enintään 10 vuotta tietojen keräämisestä tai 10
vuotta viimeisestä sovelluksen käyttökerrastasi sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista on pidempi. Yllä
mainitusta huolimatta henkilötietojasi säilytetään niin pitkään kuin on tarpeen oikeusvaateiden laadintaa,
esittämistä tai niihin vastaamista varten. Jos audionomisi säilyttää muita kuin yllä määriteltyjä
henkilötietojasi, audionomisi ilmoittaa tästä sinulle erikseen.
Miten voin ottaa teihin yhteyttä, jos ongelmia ilmenee tai haluan kysyä jotain?
Jos haluat käyttää mitä tahansa lakisääteisiä oikeuksiasi audionomiisi liittyen, voit ottaa audionomiisi
yhteyttä suoraan tämän lomakkeen yläreunassa olevilla yhteystiedoilla tai jos pyyntösi liittyy valmistajan
suorittamaan henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä valmistajaan lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen DPO@GN.COM .
Entä jos olen alle 16-vuotias?
Jos olet alle 16-vuotias, tarvitsemme vanhempasi tai huoltajasi suostumuksen, ja hänen on myös
täytettävä/lähetettävä tämä lomake puolestasi.
Onko tällainen käsittely lain mukaan luvallista?
Sovellettavien lakien mukaan meidän on esitettävä oikeudellinen peruste audionomisi suorittamalle
henkilötietojesi luovuttamiselle ja valmistajan suorittamalle henkilötietojesi keräämiselle ja käsittelylle.
Luovutuksen ja käsittelyn oikeudellinen peruste on tällä lomakkeella antamasi suostumus. Jos
myöhemmin havaitsemme tai haluamme vedota johonkin muuhun tai erityiseen oikeudelliseen
perusteeseen, ilmoitamme tästä sinulle kirjallisesti, ja voimme samalla lähettää myös päivitetyn
tietosuojaselosteen tämän sovelluksen kautta.
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Pitäisikö minun tietää vielä jotain muuta?
Rastittamalla vastaavat ruudut jäljempänä, vapautat audionomisi velvollisuudesta noudattaa
terveydenhuoltoalan salassapitovelvollisuutta yllä mainittujen henkilötietojen osalta ja yllä mainituissa
tarkoituksissa ja vastaanottajiin liittyen.
Valmistaja saa kopion tästä allekirjoittamastasi suostumuksesta ja/tai tiedoista, joiden perusteella olet
hyväksynyt tämän (valmistajan valinnan mukaan).
SUOSTUMUS – OSA B
Rastittamalla jäljempänä olevan ruudun / napsauttamalla “Hyväksyn” ja allekirjoittamalla /
lähettämällä tämän lomakkeen, minä (tai vanhempani tai huoltajani, jos olen alle 16-vuotias)
annan audionomille ja valmistajalle (ja muille luetelluille kolmansille osapuolille) luvan käsitellä
henkilötietojani, mukaan lukien terveystiedot, yllä määritellyissä tarkoituksissa ja tavalla siihen
saakka, kunnes päätän perua antamani suostumuksen.
Rastittamalla jäljempänä olevan ruudun / napsauttamalla “Hyväksyn” hyväksyn erityisesti
selosteen tässä osassa B määritellyn käsittelyn (jota EI tarvita GN Online Services -palvelun B
vastaanottamiseen).
[ ]

Annan osan B mukaisen suostumukseni

Allekirjoitus:
___________________________________
Kirjoita nimi painokirjaimin:
______________________
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