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Bunge 
 

Työnhakijan tietosuojaseloste 
 
Tässä tietosuojaselosteessa (”seloste”) kerrotaan, miten Bunge Limited ja sen tytäryhtiöt (kollektiivisesti 
”Bunge” tai ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan) keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietojasi, kun 
laadit hakijaprofiilin ja lähetät työhakemuksen arvioitavaksemme käyttämällä erityisesti tähän 
tarkoitukseen saatavilla olevia viestintäkanavia. Tämä sisältää, näihin rajoittumatta, Bungen vapaiden 
työpaikkojen uraportaalin, joka on saatavilla osoitteessa Jobs.bunge.com (“verkkosivusto”), 
rekrytointimessut, muut rekrytointireitit, kuten henkilöstövuokrausyritykset, rekrytointialustat ja muut 
keinot, kuten postitse tai sähköpostitse.  
 
Me Bungella suhtaudumme tietosuojaa koskevaan vastuuseemme vakavasti ja käsittelemme 
henkilötietojasi ainoastaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Koska 
tietosuojalainsäädäntö vaihtelee maittain, pyydämme kuitenkin huomioimaan Bungen yksikön 
tietosuojaselosteen maassa, jossa hakemasi työpaikka sijaitsee. Tässä selosteessa käytetyn 
mukaisesti henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joko yksinään tai yhdessä muiden saamiemme 
tietojen kanssa, jotka liittyvät sinuun tunnistettuna tai tunnistettavissa olevana yksilönä (”henkilötiedot”).  
 
1. Käsittelystä vastaava osapuoli 
 
Osapuoli, joka on vastuussa henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä tässä selosteessa tarkoitettuihin 
tarkoituksiin, on Bungen yksikkö, joka on ilmoittanut hakemastasi työpaikasta. 
 
Kun kyseinen Bungen yksikkö sijaitsee EU/ETA-maassa, Sveitsissä, Argentiinassa, Brasiliassa, 
Chilessä, Uruguayssa tai Paraguayssa, kyseisen yksikön katsotaan olevan tässä selosteessa 
kuvailluissa tarkoituksissa ”rekisterinpitäjä” soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla. Tällaiset yksiköt 
esitetään liitteessä 1.  
 
2. Henkilötietoryhmät  
 
Henkilötietojesi luovuttaminen on välttämätön edellytys, jotta voit hakea työpaikkaa Bungelta. 
 
Henkilötiedot, jotka sinun on luovutettava hakemuksen jättäessäsi, on rajattu rekrytointiprosessin 
kannalta välttämättömiin tietoihin. Hakemusprosessin aikana voit milloin tahansa muokata, täydentää 
tai poistaa tietojasi.  
 
Bunge käsittelee seuraavia henkilötietoja: 
 

• Keskeiset tietosi kuten etunimi, sukunimi, kansallisuus, syntymäaika ja -paikka, ajokortti, 
• Ansioluettelo/CV, 
• Tarvittaessa työlupa ja/tai oleskelulupa, 
• Yhteystiedot kuten kotiosoite, (matka)-puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
• Koulutustiedot, käydyt koulut, taidot ja työkokemus,  
• Tarvittaessa hakemaasi paikkaa varten: riittävä terveydentila,  
• Tarvittaessa edellisen työpaikkasi irtisanomisaika, 
• Muut mahdolliset tiedot, joita on sovellettavan lain nojalla käsiteltävä tämän selosteen 

tarkoituksiin. 
 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi sinulla on mahdollisuus vapaaehtoisesti toimittaa meille seuraavat 
henkilötiedot: 
 

• Palkkatoive,  
• Työn luonne (kokopäiväinen vai osa-aikainen), 
• Matkustushalukkuus (prosentteina), 
• Muuttohalukkuus,  
• Mieluisin työpaikka työn hierarkiatason ja alan osalta,  
• Mieluisin työn sijaintipaikka, 
• Valmius tehdä vuorotyötä, 
• Mainetodistus (pyydettäessä), 
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• Käytettävyys, 
• Työskentelevätkö perheenjäsenesi Bungella, ja  
• Aiemmat työsuhteet Bunge-konsernissa. 

 
Jos olet yliopisto-opiskelija, käsittelemme lisäksi seuraavat henkilötiedot: 

 
• Ilmoittautumistodistus, ammattiasema ja käytettävyys. 

 
Jos haet harjoittelupaikkaa, käsittelemme lisäksi seuraavat henkilötiedot: 

 
• Harjoittelun kesto ja tyyppi (eli onko se pakollista vai vapaaehtoista). 
 

Jos olet ammatillisessa harjoittelussa, käsittelemme lisäksi seuraavat henkilötiedot: 
 
• Koulun ja laitoksen tyyppi ja kengän koko (tarvittaessa). 

 
Bunge pääsääntöisesti kerää henkilötiedot suoraan sinulta. Voimme kuitenkin myös kerätä tietoja 
julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten LinkedIn, muut ammattialaan tai työhön liittyvät 
verkkopalvelut, jonne olet lisännyt tietoja itsestäsi, tai kolmansilta osapuolilta, kuten aiempi työnantajasi 
tai rekrytointitoimistot.  
 
Bunge ei kerää henkilötietoja, jos kyseinen kerääminen on sovellettavien tietosuojalakien nojalla 
kielletty.  
 
Erityisiä henkilötietoryhmiä voidaan käsitellä tässä selosteessa kuvailtuihin tarkoituksiin.  
 
Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tilanteissa, joissa erityinen nimenomainen suostumus on saatu, 
tai jos yksi sovellettavien tietosuojalakien säätämistä erinäisistä poikkeuksista pätee, mukaan lukien:  
 

• Käsittely on tarpeellista Bungen tai rekisteröidyn velvollisuuksien toteuttamiseksi ja erityisten 
oikeuksien käyttämiseksi työlainsäädännön sekä sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelua 
koskevan lainsäädännön aloilla,  

• Käsittely on tarpeellista rekisteröidyn keskeisten etujen suojelemiseksi,  
• Käsittely on tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, nostamiseksi tai puolustamiseksi tai milloin 

tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaansa, tai  
• Käsittely on tarpeellista ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa, työntekijän työkyvyn 

arvioimista, lääketieteellistä diagnoosia, terveyden- ja sosiaalihuollon tai hoidon järjestämistä, 
tai terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien ja -palveluiden hallinnointia varten.  

  
3. Verkkosivustolla käytetyt evästeet  
 
Verkkosivusto käyttää kertaistunnon (väliaikaisia) ja usean istunnon (pysyviä) evästeitä. Väliaikaiset 
evästeet kestävät niin kauan kuin verkkoselaimesi on auki, ja niitä käytetään teknisiin tarkoituksiin, kuten 
verkkosivustomme paremman selaamisen mahdollistamiseksi. Sulkiessasi selaimen eväste katoaa. 
Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneellesi pidemmiksi ajanjaksoiksi ja niitä käytetään eri 
tarkoituksiin, mukaan lukien sivustollamme vierailleiden yksittäisten kävijöiden lukumäärän ja tietojen, 
kuten sivun katselukertojen, käyttäjän sivulla käyttämän ajan ja muiden olennaisten 
verkkotilastotietojen, seuraamiseen. 
 
Yhtiö ei käytä evästeitä itsessään paljastamaan henkilökohtaista identiteettiäsi. Palvelimemme 
tunnistavat selaimesi näiden tietojen avulla, kun vierailet verkkosivustollamme. Jos haluat estää 
evästeiden käytön tai poistaa ne milloin tahansa tietokoneeltasi, voit estää tai poistaa ne käyttämällä 
selaintasi (katso selaimesi ohje-valikosta, miten evästeet poistetaan), sinun on kuitenkin sallittava 
evästeet päästäksesi tiettyihin tietoihin verkkosivustollamme.  
 
Alla on yksityiskohtainen lista verkkosivustollamme käyttämistämme ensimmäisen osapuolen 
evästeistä: 
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Nimi Kuvaus Tyyppi Kesto Miten estetään 
ja vaikutus, jos 
estetty 

rmk0 Käyttäjän salattu 
sähköpostiosoite, jos 
tiedossa. 
 
Luodaan alun perin 
aina, kun uusi käyttäjä 
vierailee 
rekrytointimarkkinointi-
sivustolla ja istunto 
muodostetaan. 
Päivitetään, kun 
käyttäjä ilmoittaa 
meille 
sähköpostiosoitteen. 
 
Jos SSL-moodi on 
päällä koko sivustolle, 
eväste lähetetään 
selaimesta 
palvelimelle käyttäen 
suojattua 
yhteyskäytäntöä, 
esim. SSL:ää. 

Pysyvä tai 
istuntokohtai-
nen  

Jos pysyvä, 
eväste ei 
lakkaa 
olemasta 
voimassa. 
Jos 
istuntokohtai-
nen, eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun istunto 
päättyy. 

Estä selaimista 
tai tietokoneen 
asetuksista.  
 
Käyttäjä ei pysty 
sisäänkirjautu- 
maan. 

rmk1 Salattu käyttäjätunnus, 
jos sellainen on 
olemassa. Luodaan 
alun perin aina, kun 
uusi käyttäjä vierailee 
rekrytointimarkkinointi-
sivustolla ja istunto 
muodostetaan. 
Päivitetään, kun 
käyttäjä 
sisäänkirjautuu tai 
liittyy jäseneksi tai kun 
hänelle annetaan 
käyttäjätunnus. Jos 
SSL-moodi on päällä 
koko sivustolle, eväste 
lähetetään selaimesta 
palvelimelle käyttäen 
suojattua 
yhteyskäytäntöä, 
esim. SSL:ää. 

Pysyvä tai 
istuntokohtai-
nen  

Jos pysyvä, 
eväste ei 
lakkaa 
olemasta 
voimassa. 
Jos 
istuntokohtai-
nen, eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun istunto 
päättyy. 

Estä selaimista 
tai tietokoneen 
asetuksista. 
 
Käyttäjä ei pysty 
sisäänkirjautu-
maan. 

rmk4 Esitäytetäänkö 
käyttäjän 
sähköpostiosoite 
tilaus-laatikkoon vai ei, 
jotta käyttäjän ei 
tarvitse uudelleen 
täyttää 
sähköpostiosoitettaan.  
Luodaan alun perin 
aina, kun uusi käyttäjä 
vierailee 
rekrytointimarkkinointi-
sivustolla ja istunto 
muodostetaan. 

Pysyvä tai 
istuntokohtai-
nen 

Jos pysyvä, 
eväste ei 
lakkaa 
olemasta 
voimassa. 
Jos 
istuntokohtai-
nen, eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun istunto 
päättyy. 

Estä selaimista 
tai tietokoneen 
asetuksista. 
 
Sähköpostiosoit-
teen 
esitäyttäminen 
ei onnistuisi. 
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Päivitetään, kun 
käyttäjä muokkaa 
muista minut -
preferenssiään. Jos 
SSL-moodi on päällä 
koko sivustolle, eväste 
lähetetään selaimesta 
palvelimelle käyttäen 
suojattua 
yhteyskäytäntöä, 
esim. SSL:ää. 

rmk12 Numero, joka osoittaa, 
onko käyttäjä 
huomannut 
evästekäytäntöbanneri
n. Jos evästettä ei ole 
asetettu, silloin 
banneri voidaan 
esittää. 
Jos eväste on asetettu 
ja sen arvo on 1, 
banneri voidaan estää. 
Tämä eväste pysyy 
käyttäjäistuntojen läpi 
riippumatta siitä, 
minkälaisia 
sivustonlaajuisia 
evästeitä on aktivoitu. 
Luodaan pysyviksi 
evästeiksi, kun 
käyttäjä huomioi 
evästekäytäntöbanne-
rin joko 
tarkastelemalla 
evästekäytäntöä tai 
valitsemalla bannerin 
sivuuttamisen. 

Pysyvä tai 
istuntokohtai-
nen 

Jos pysyvä, 
eväste ei 
lakkaa 
olemasta 
voimassa. 
Jos 
istuntokohtai-
nen, eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun istunto 
päättyy. 

Estä selaimista 
tai tietokoneen 
asetuksista. 
 
Käyttäjä näkee 
evästepalkin. 

JSESSIONID Käyttäjän laitteeseen 
hänen istuntonsa 
aikana asetettu 
yksittäinen eväste, 
jotta palvelin pystyy 
tunnistamaan 
käyttäjän. Tämä 
korvaa RMK0-, RMK1- 
ja RMK4-evästeet, kun 
sivusto konfiguroidaan 
käyttämään 
palvelinistuntoevästei-
tä.  
 
Luodaan 
istuntoevästeenä aina, 
kun uusi käyttäjä 
vierailee 
rekrytointimarkkinointi-
sivustolla. Arvoa ei 
päivitetä, jollei 
nykyinen istunto 
pääty, jolloin 
asetetaan kokonaan 

Palvelinistunto Eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun 
selainistunto 
päättyy. 

Estä selaimista 
tai tietokoneen 
asetuksista. 
 
Käyttäjä ei pysty 
sisäänkirjautu-
maan. 



5 
 

uusi JSESSIONID-
eväste. 

Kuormitusta 
tasapainottava eväste, 
esimerkiksi: 
 

• cookie_j2w 
• BIGipServer~p

arti¬tion-
saas_prod- 
dc17_produc 
tion~lb-
2e5b2046- 
3434 

• BIGipServer~p
arti¬tion-
saas_prod- 
dc17_staging~
lb-c13d27e2-
500f  

• BIGipServer~p
arti¬tion-
saas_prod- 
dc19_produc 
tion~lb-
8274e9fb- 
a2c8 

• BIGipServer~p
arti¬tion-
saas_prod- 
dc19_stag 
ing~lb-
91d270c3-1 
381 

Eväste istunnossa 
pysymiseksi, joka 
estää käyttäjää 
hyppäämästä yhdestä 
tapahtumasta toiseen.  
 
Tyypillisesti F5:n 
kerran antama ensi 
kertaa urasivustolle 
mentäessä, jos 
aiempaa evästettä ei 
ole.  
 
Huom. 
 
Uusien DC-evästeiden 
ilmaantuessa, niiden 
uudet kuormitusta 
tasapainottavat 
evästeet seuraavat 
tätä mallia: BIGip 
Server~partition- 
saas_prod-dc<DC 
number><random 
key> 
  

Istuntokohtai-
nen 

Eväste 
lakkaa 
olemasta 
voimassa, 
kun 
selainistunto 
päättyy. 

 

 
4. Kolmannen osapuolen sovellusevästeet 
 
Nimi Kuvaus Tyyppi Isäntä Kesto 
_ga Google Universal 

Analyticsin 
käyttämä eväste 
käyttäjien 
erottamiseksi 
toisistaan. 

Pysyvä Google Voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua. 

_gat Google Universal 
Analyticsin 
käyttämä eväste 
käyttäjien 
erottamiseksi 
toisistaan. 

Pysyvä Google Lakkaa 10 minuutin kuluttua 
asettamisesta/päivityksestä. 

 
5. Tiedonkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 
 
Bunge käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti ja ainoastaan 
rajoitettuihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin. 
 
Käsittelemme henkilötietojasi hakemuksesi arviointia ja työsuhteen muodostamista varten. 
Henkilötietojen käsittely ja käyttö on tarpeellista, jotta voimme pyynnöstäsi tehdä tarvittavat toimenpiteet 
ennen työsopimuksen solmimista. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi ainoastaan 
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hakuprosessissa, johon olet hakemalla osallistunut. Jotta sinut voidaan huomioida muissa 
hakuprosesseissa, sinun on annettava niihin nimenomainen suostumuksesi. 
 
6. Henkilötietojen vastaanottajat 
 
Jos olet hakenut yhtä tiettyä työpaikkaa, tietosi annetaan hakemaasi työpaikkaa koskevan ilmoituksen 
julkaisseen Bungen yksikön käyttöön. Jos lähetit avoimen työpaikkahakemuksen Bungelle, tietosi 
annetaan Bungen eri yksiköille, joilla on tarjolla koulutus- ja pätevyysprofiiliasi vastaavaa työtä.  
Pyydämme aina suostumustasi ennen kuin profiilisi annetaan ilmoitettua työpaikkaa varten. Voit perua 
suostumuksesi milloin tahansa. Tämä kuitenkin tarkoittaa, ettemme voi jatkaa hakemuksesi käsittelyä.  
 
Kohdassa 5 kuvattuihin toimintoihin liittyen voimme aika ajoin joutua paljastamaan tai luovuttamaan 
henkilötietoja muille Bungen konserniyhtiöille tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, kuten 
henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja palveluiden tarjoajille tai tietotekniikkapalveluiden tarjoajille (osana 
tuki- ja ylläpitopalveluita).  
 
Bunge myöntää pääsyn henkilötietoihin ainoastaan tarpeen perusteella. Pääsy rajoitetaan 
henkilötietoihin, jotka ovat tarpeellisia sen tehtävän suorittamiseksi, jota varten pääsy on myönnetty.  
 
Henkilötietojen käyttövaltuutus liittyy aina tehtävään, niin ettei mitään henkilötietojen käyttövaltuutusta 
laajenneta henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoajat saavat henkilötietoja ainoastaan Bungen 
kanssa solmitun palvelusopimuksen tarkoituksiin. 
 
7. Kansainväliset tietojen siirrot 
 
Kansainväliset tietojen siirrot viittaavat henkilötietojen siirtoihin ETA:n, Sveitsin, Argentiinan, Brasilian 
tai Uruguayn ulkopuolelle. 
 
Bungen kansainvälinen toiminta sisältää henkilötietojen siirtoa muille konserniyrityksille tai kolmansille 
osapuolille, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen, Sveitsin, Argentiinan, Brasilian tai Uruguayn 
ulkopuolella, mukaan lukien myös Yhdysvallat. Siirrettäessä henkilötietoja maihin, joilla on eri 
tietosuojastandardit, Bunge varmistaa, että tarkoituksenmukaiset suojatoimet on toteutettu 
henkilötietojen riittäväksi suojaamiseksi sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedonsiirrot tapahtuvat 
sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. 
  
8. Henkilötietojen säilytys 
 
Työnhakuprofiilisi poistetaan automaattisesti: 

(i) vuosi sen laatimisen jälkeen, jos Bungen yksikkö, joka ilmoitti hakemastasi työpaikasta, 
sijaitsee EU/ETA-maassa tai Sveitsissä,  

(ii) kolme vuotta sen laatimisen jälkeen, jos kyseinen yksikkö sijaitsee Yhdysvalloissa tai 
Kanadassa, 

(iii) muiden soveltuvien oikeudellisten tai asiakirjojen säilyttämiseen liittyvien vaatimusten 
mukaisesti, jos kyseinen yksikkö sijaitsee jossain muussa maassa, paitsi jos tarjoamme tai 
olemme tarjoamassa sinulle työpaikkaa.  

 
Mikäli et saanut hakemaasi työpaikkaa ja toivot, että hakemuksesi huomioidaan tulevien työpaikkojen 
hakuprosesseissa, tai jos haluat saada lisätietoja uramahdollisuuksistamme, mukaan lukien työaiheiset 
uutiset, tapahtumat ja toiminnat, voit jäädä tietokantoihimme antamalla siihen suostumuksesi. 
Molemmissa tapauksissa voit milloin tahansa poistaa itsesi sähköpostilistaltamme noudattamalla 
verkkosivustolla ja jokaisessa sähköpostissa annettuja ohjeita.  
 
Muista, että säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin meidän lainmukaisesti pitää niin toimia. 
Henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään, kunnes lakisääteinen kanneaika Bungea kohtaan on päättynyt.  
 
9. Tietosuojaoikeudet 
 
Kun hakemastasi työpaikasta ilmoittanut Bungen yksikkö sijaitsee EU/ETA-maassa, Sveitsissä, 
Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Uruguayssa tai Paraguayssa, sinulla on oikeus pyytää Bungelta 
pääsy säilyttämiimme henkilötietoihisi ja pyytää niiden muokkausta tai poistamista, tai tapauksen 
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mukaan, itseäsi koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista sekä vedota siirto-oikeuteesi. Sinulla on myös 
oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. 
 
Kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus perua suostumuksesi 
milloin tahansa, ilman että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen 
suostumuksen perumista. 
 

Kun hakemastasi työpaikasta ilmoittanut Bungen yksikkö sijaitsee EU/ETA-maassa, Sveitsissä, 
Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Uruguayssa tai Paraguayssa, sinulla on oikeus vastustaa 
henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin laillisin perustein. Mikäli 
kyseinen vastustus on oikeutettua, Bunge ei enää käsittele kyseisiä henkilötietoja, ellemme pysty 
osoittamaan käsittelylle etujasi tärkeämpiä pakottavia laillisia perusteita. 

 
Bunge arvioi kaikki näiden oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tapauskohtaisesti. Bunge ei ole 
välttämättä kaikissa olosuhteissa lain mukaan velvollinen noudattamaan pyyntöäsi tai koska 
sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä on asiaan liittyviä lainmukaisia poikkeuksia. 
 
10. Tietoturva  
 
Bunge on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen turvatason, joka 
soveltuu riskeihin, joita ovat tietojen tuhoutuminen, katoaminen, muuttaminen, luvaton paljastaminen tai 
tietoihin pääsy ja niiden väärinkäyttö. Näihin toimenpiteisiin sisältyy tietojen salaus ja palomuurien 
käyttö, kulkurajoitukset tietokeskuksiimme ja tietojen käyttövaltuutusten rajoitukset.  
 
11. Tietosuojavastaava ja tietosuojakoordinaattorit 
 
Maakohtainen paikallinen tietosuojavastaava nimitetään soveltuvan tietosuojalainsäädännön niin 
vaatiessa, mikäli hakemastasi työpaikasta on ilmoittanut Bungen yksikkö, joka sijaitsee EU/ETA-
maassa, Sveitsissä, Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Uruguayssa tai Paraguayssa. Mikäli 
tietosuojavastaavaa ei ole, nimitetään tietosuojakoordinaattori. 
 
Tietosuojakoordinaattorit/-vastaavat käsittelevät kaikkia henkilötietojesi suojaamiseen liittyviä asioita. 
Tietosuojakoordinaattorit/-vastaavat ovat erityisesti vastuussa tämän selosteen ja soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta ja varmistamisesta. He myös pyynnöstä neuvovat 
tietosuoja-asioissa. 
 
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietoihisi liittyen tai jos haluat käyttää oikeuksiasi kohdan 9 nojalla, ota 
tarvittaessa yhteyttä asianomaiseen tietosuojakoordinaattoriin tai tietosuojavastaavaan. Paikallisten 
tietosuojakoordinaattorien/-vastaavien yhteystiedot löytyvät liitteestä 2.  
 
Voit lisäksi myös ottaa yhteyttä Bunge SA:n lakiosastoon sähköpostiosoitteeseen 
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com. 
 
12. Erinäisiä säännöksiä 
 
Tämä seloste on voimassa 28. lokakuuta 2020 lähtien, ja sitä sovelletaan kaikkiin Bungen yksiköihin 
kussakin maassa.  
 
Tätä selostetta voidaan aika ajoin tarkistaa ja muuttaa ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
asiaankuuluvasti. 
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Liite 1 
 

Rekisterinpitäjät 
 

Maa Rekisterinpitäjä Yhteystiedot 
Argentiina Bunge Argentina S.A. 25 de mayo 501, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 

Itävalta Bunge Austria GmbH Industriegelände West 3, 2460 
Bruck an der Leitha, Austria 

Brasilia Bunge Alimentos S.A. Rodovia Jorge Larcerda, nº 4455, 
20. Bairro Poço Grande, 
Gaspar/SC, CEP 8911-000 

Bulgaria Kaliakra AD 10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd 
f loor,1000 Sofia, Bulgaria 

Chile Bunge Chile SpA Cerro el Plomo 5.931, oficina 12 
Las Condes, Santiago, Chile 

Suomi Bunge Finland Oy PL 400, 21201 Raisio 
Ranska Bunge France S.A.S. 28ter, rue de la Paix et des Arts, 

F-44600 Saint Nazaire, France 
Saksa Bunge Deutschland GmbH Bonadiesstrasse 3-5, D-68169 

Mannheim, Germany 
Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH Münsterstr. 9 – 11, D-49176 

Hilter, Germany 
Walter Rau Neusser Öl und Fett AG 36, Industrie Strasse 

41460 Neuss, Germany 
Westfälische Lebensmittelwerke 
Lindemann GmbH & Co. KG 

Herforder Str. 173-179, 32257 
Bünde, Germany 

Bunge Handelsgesellschaft GmbH Rathausmarkt 5, P.O. Box 
113453, 20434 Hamburg, 
Germany 

Unkari Bunge Zrt. Váci út 43., 2nd floor, 1134 
Budapest, Hungary 

Italia Bunge Italia S.p.A. Via Baiona, 203 - 48123 
Ravenna, Italy 

Novaol Srl Via Baiona, 259, 48123 
Ravenna, Italy 

Hollanti Bunge Netherlands B.V. Coenhavenweg 3, 1013 BK 
Amsterdam, The Netherlands 

Koninklijke Bunge B.V. Weena 320, 3012 NJ 
Rotterdam, NL-3012,
 NJ Rotterdam, 

  

Bunge Cooperatief UA 

Bunge Loders Croklaan B.V. Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, The Netherlands 

Bunge Loders Croklaan Oils B.V. 

Bunge Loders Croklaan Group B.V. 

Paraguay Bunge Paraguay S.A. España 1410 3rd floor Asunción, 
Paraguay 

Puola Zaklady Tluszczowe "Kruszwica" S.A. ul. Niepodległości 42, 88-150 
Kruszwica, Poland 

Bunge Polska Sp. z.o.o. ul. Niepodległości 42, 88-150 
Kruszwica, Poland 

Warsaw Mathematical Institute Sp. 
z.o.o. 

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 
7b, Vip. 02-366 Warszawa, 
Poland 



9 
 

ZTK Property Management Sp. z o.o. Komitetu Obrony Robotników 45 
B street, 02-146 Warsaw 

Portugali Bunge Iberica Portugal S.A. Rua de Palença, s/n Palença de 
Baixo, Pragal, 2800 Almada, 
Portugal 

Romania Bunge Romania Srl Aleea Industriilor, No. 5-7, 
120068 Buzau, Romania 

Bunge Biocombustibil Srl Bucuresti, sector 2, Strada  Barbu 
Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul 
nr. 1, Romania 

Espanja Bunge Iberica S.A.U. Paseo de la Castellana 115, 
28046 Madrid, Spain 

Sveitsi Bunge S.A. 13, route de Florissant 
1206, Geneva, Switzerland 

Yhdistynyt kuningaskunta Bunge London Ltd Room 113, 65 London Wall, 
London EC2M 5TU, United 
Kingdom 

Bunge Corporation Ltd 

Uruguay Bunge Uruguay S.A. Continuación Echevarriarza 
3535(B), Of . 305 Complejo 
"Torres del Puerto", Torre B.  
Montevideo, Uruguay 
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Liite 2 
 

Tietosuojakoordinaattorien ja tietosuojavastaavien yhteystietoluettelo 
 

Maa: Rekisterinpitäjä Tietosuojakoordinaattori Tietosuojavastaava 

Argentiina Bunge Argentina Sähköposti: 
dados.pessoais@bunge.com  

 

Itävalta Bunge Austria 
GmbH 

Sähköposti: 
BEU.BRU.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +43 2162 606 30 

 

Brasilia Bunge Alimentos 
S.A. 

Sähköposti: 
dados.pessoais@bunge.com 

 

Bulgaria Kaliakra AD Sähköposti: 
BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +40 2130 532 00 

 

Chile Bunge Chile SpA. Sähköposti: 
dados.pessoais@bunge.com 

 

Suomi Bunge Finland Oy Sähköposti: 
BEU.RAS.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +358 20 125 2200 

 

Ranska Bunge France 
S.A.S. 

Sähköposti: 
BEU.STN.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: + 33 25 116 4400 

 

Saksa Bunge Deutschland 
GmbH 

Sähköposti: 
BEU.MAN.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +49 6213 704 111 

Mahdolliset 
tiedustelut on 
toimitettava 
tietosuojavastaavalle 
osoitteeseen: 
[Liitteessä 1 mainittu 
yrityksen osoite] 

 Walter Rau 
Lebensmittelwerke 
GmbH 

Sähköposti: 
BEU.HIL.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +49 5424 366 777 

Walter Rau Neusser 
Öl und Fett AG 

Sähköposti: 
BEU.NEU.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +49 2131 2080 

 Westfälische 
Lebensmittelwerke 
Lindemann GmbH & 
Co. KG 

Sähköposti: 
BEU.BDE.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +49 5223 8203 20 / +49 5223 
8203 

 Bunge 
Handelsgesellschaft 
GmbH 

Sähköposti: 
BEU.HAM.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +49 40 822217160 

Unkari Bunge Zrt. Sähköposti: 
BEU.BUD.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +36 1237 6400 

 

Italia Bunge Italia S.p.A. Sähköposti: 
BEU.RAB.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +39 0544 696311 

 

Novaol Srl 
Hollanti Bunge 

Netherlands 
B.V. 

Sähköposti: 
BEU.AMS.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +39 0544 69 63 40 

 

Koninklijke 
Bunge B.V. 

Sähköposti: 
BEU.ROT.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +31 10 217 66 66 

 

mailto:dados.pessoais@bunge.com
mailto:BEU.BRU.Dataprotection@bunge.com
mailto:dados.pessoais@bunge.com
mailto:BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com
mailto:dados.pessoais@bunge.com
mailto:BEU.RAS.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.STN.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.MAN.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.HIL.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.NEU.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.BDE.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.HAM.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.BUD.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.RAB.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.AMS.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.ROT.Dataprotection@bunge.com


11 
 

Bunge Cooperatief 
UA 
Bunge Loders 
Croklaan B.V. 

Sähköposti: 
BEU.WOR.Dataprotection@bunge.co
m Puhelin: +31 75 629 24 17 

 

Bunge Loders 
Croklaan Oils B.V. 

Bunge Loders 
Croklaan Group 
B.V. 

Paraguay  Bunge Paraguay 
S.A. 

Sähköposti: 
dados.pessoais@bunge.com  

 

Puola Zaklady Tluszczowe 
"Kruszwica" S.A. 

Sähköposti: 
BEU.ZTK.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: + 48 52 35 35 100 

 

Bunge Polska Sp. 
z.o.o. 

Sähköposti: 
BEU.BP.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: + 48 52 35 35 100 

Warsaw 
Mathematical 
Institute Sp. z.o.o. 

Sähköposti: 
BEU.WMI.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +48 22 312 46 01 

ZTK Property 
Management Sp. z 
o.o. 

Sähköposti: 
BEU.ZTKPM.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +48 22 335 67 00 

 

Portugali Bunge Iberica 
Portugal S.A. 

Sähköposti: 
BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +351 21 294 91 00 

 

Romania Bunge Romania Srl Sähköposti: 
BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +40 21 305 32 00 

 

Bunge 
Biocombustibil Srl 

Espanja Bunge Iberica 
S.A.U. 

Sähköposti: 
BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: + 34 93 470 53 20 

 

Sveitsi Bunge S.A. Sähköposti: 
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com 
Puhelin: +41 22 592 91 00 

 

mailto:BEU.WOR.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.WOR.Dataprotection@bunge.com
mailto:dados.pessoais@bunge.com
mailto:BEU.ZTK.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.BP.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.WMI.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.ZTKPM.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.IBS.Dataprotection@bunge.com
mailto:BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com
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Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Bunge London Ltd 

Bunge Corporation 
Ltd 

Uruguay Bunge Uruguay S.A. Sähköposti: 
dados.pessoais@bunge.com  

 

 

 

mailto:dados.pessoais@bunge.com

