Phoenix Contactin tietosuojaseloste
Kiitämme osoittamastasi mielenkiinnosta yritystämme, tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan ja
haluamme, että tunnet olosi henkilötietojesi suojelun osalta turvalliseksi.
Yksityisyyden suojalla on ratkaiseva merkitys erityisesti, kun mietitään tulevaisuuden internetpohjaisten liiketoimintamallien ja internet-pohjaisen talouden kehittymistä. Siksi haluamme tällä
tietosuojaselosteella korostaa sitoutumistamme yksityisyytesi suojaamiseen.
Työntekijöillämme ja valtuuttamillamme palveluyrityksillä on kauttamme salassapitovelvollisuus
ja velvollisuus noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen lainsäädännön
määräyksiä sekä muita olennaisia tietosuojamääräyksiä.
Suhtaudumme henkilötietojesi suojeluun erittäin vakavasti ja noudatamme tarkasti
tietosuojalakien sisältämiä säännöksiä.
Selitys: ”Henkilötietoja” ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön (asianomainen) liittyvät tiedot, esim. nimi, osoite, yhteystiedot, käyttäjätunnus,
IP-osoite, valokuvat ja videotallenteet sekä paikannustiedot.
Seuraavasta tietosuojailmoituksesta näet yhteenvedon siitä, miten haluamme taata kyseisen
suojan.

Henkilötietojen käyttö ja välitys
Henkilötiedot, joita ilmoitat meille verkkosivustomme kautta tai muita teitä, kerätään, käsitellään
ja tallennetaan kanssasi käytävää yhteydenpitoa varten ja niihin tarkoituksiin, joita varten olet
antanut tiedot käyttöömme. Lisäksi käytämme kyseisiä tietoja tietokantamme päivittämiseen ja,
mikäli lain mukaan sallittua, käytämme niitä tarvittaessa sinulle tarjottaviin satunnaisiin
tarjouksiin ja tiedottaaksemme sinulle uusista tuotteista tai palveluista ja muista sinua
mahdollisesti kiinnostavista palveluista. Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käytön ilmoittamalla
siitä sopivalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen myynti@phoenixcontact.com.
Tarvittaessa välitämme tietoja myös Phoenix Contact Oy:n ja emoyhtiö Phoenix Contact GmbH
& Co KG:n kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille, palveluntarjoajille tai muille kolmansille
osapuolille. Se voi olla tarpeen haluamasi palvelun tai tapahtuman tuottamiseksi, kuten
tilaustoimenpiteiden, tapahtuma- ja seminaari-ilmoittautumisten suorittamiseksi,
asiakaspalvelutarkoituksiin tai sinulle palveluista tai tuotteista tiedottamiseksi. Kun henkilötietoja
välitetään kolmansille osapuolille, rajaamme sen niihin tietoihin, joita tarvitaan kyseisten
palvelujemme tuottamiseen. Kukin kolmannen osapuolen palveluntarjoaja saa käyttää näitä
henkilötietoja vain toimeksiannostamme tapahtuvan vaaditun palvelun tai välttämättömän
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tapahtuman suorittamisen tuottamiseen. Velvoitamme palveluntarjoajat tällöin kirjallisesti
noudattamaan tietosuojalakeja, yleensä toimeksiannon käsittelyä koskevalla sopimuksella.
Emme koskaan välitä, myy tai siirrä muullakaan tavalla sinusta keräämiämme henkilötietoja
ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Tietojenkäsittely Internet-sivustoillamme
Phoenix Contact käsittelee turvallisuus- ja teknisistä syistä järjestelmissämme automaattisesti
tietoja, jotka selaimesi lähettää meille. Niitä ovat pääasiassa seuraavat:








selaintyyppi/-versio
käytetty käyttöjärjestelmä
järjestelmistämme haettu URL-osoite (verkkosivusto)
ohjaava URL (verkkosivusto, joka on ohjattu verkkosivustollemme)
verkkoaseman tunnus ja käytettävän tietokoneen täydellinen IP-osoite
haun päivämäärä ja kellonaika
haettu tietomäärä ja tiedostotyypit.

Emme yhdistä näitä tietoja muiden tietolähteiden kanssa, emmekä myöskään tee yksilöityjä
tilastoarviointeja näiden tietojen perusteella.
Muutamia huomautuksia IP-osoitteista:
IP-osoitteet ovat välttämättömiä, kun lähetetään verkko-osoitteita ja palvelimiemme tietoja
selaimellesi. Ne ovat niiden tietojen ”osoitteita”, joita pyydät verkkopalvelimiltamme. IP-osoitteet
kuuluvat kuitenkin henkilötietoihin ja me käsittelemme niitä siksi lyhentämättömässä muodossa
ainoastaan teknisesti vaaditussa laajuudessa.

Rekisteröinti verkkosivustoomme
Verkkosivustomme sisältää palveluita, joilla tuetaan liiketoimintasuhdetta kanssasi, esimerkkinä
muistilistojen ja tuotevertailujen jatkuva tallennus tai niiden saatavilla olevien tarjousten
tiedustelu ja tutkiminen, joita voit käyttää vain, jos olet aiemmin kirjautunut (rekisteröitynyt)
tiedoillasi. Rekisteröitymiseen tarvitaan vähintään nimi, voimassa oleva sähköpostiosoite ja maa.
Valinnaisesti voit ilmoittaa meille myös muita tietoja itsestäsi (puhuttelu, yritys, jos tiedossa:
asiakasnumerosi yrityksessämme, postiosoite, puhelinnumero). Monet näistä tiedoista ovat
pakollisia, jos haluat käyttää verkkoportaalissamme laajennettuja palveluita, joita ovat
esimerkiksi verkkokauppa ja tilauksien seuranta. Näiden palvelujen aktivointia varten olemme
kuitenkin aina etukäteen yhteydessä sinuun.
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Rekisteröinnin yhteydessä meille valinnaisesti ilmoittamiasi tietoja käytämme myös
henkilökohtaiseen yhteydenottoon verkkosivustolle kirjautumisen jälkeen sekä tarvittaessa
Phoenix Contactin omiin mainostarkoituksiin, esimerkiksi asiakastietokantojemme päivittämiseen
tai sinulle lakien puitteissa tuotteistamme ja palveluistamme tiedottamiseen.
Voit milloin tahansa sähköpostitse peruuttaa suostumuksesi tietojesi tallennukseen ja niiden
käyttöön mainostietojen lähettämiseen ilmoittamalla siitä vastaavalla huomautuksella
osoitteeseen myynti@phoenixcontact.com. Tähän sähköpostiosoitteeseen voit olla yhteydessä
myös, jos haluat poistattaa koko tilisi.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä verkkosivustollemme rekisteröitymisen yhteydessä löydät
täältä.

Uutiskirje
Jos haluat saada verkkosivustollamme näkyvän uutiskirjeen itsellesi, tarvitsemme sitä varten
voimassa olevan sähköpostiosoitteesi. Valinnaisesti voit ilmoittaa meille myös muita tietoja
itsestäsi (nimi, yritys, postiosoite). Kirjautumisen jälkeen saat meiltä sähköpostiviestillä linkin,
jonka kautta sinun on vahvistettava uutiskirjeen vastaanotto (kaksinkertainen suostumus, Double
opt-in). Sen avulla voidaan todentaa ilmoittamasi sähköpostiosoite ja varmistaa, että mikään
kolmas osapuoli ei ole tilannut uutiskirjettä sähköpostiosoitteellasi.
Uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumisen yhteydessä meille valinnaisesti ilmoittamiasi tietoja
käytämme henkilökohtaiseen puhutteluun uutiskirjeessä sekä tarvittaessa Phoenix Contact yrityksen omiin mainostarkoituksiin, esimerkiksi asiakastietokantojemme päivittämiseen tai
sinulle myös uutiskirjeen ulkopuolella tuotteistamme ja palveluistamme tiedottamiseen.
Voit milloin tahansa sähköpostitse peruuttaa suostumuksesi tietojesi tallennukseen ja niiden
käyttämiseen uutiskirjeen tai mainostietojen lähettämiseen jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan
lopettamislinkin kautta. Lisäksi voit myös milloin tahansa lähettää vastaavan suostumuksen
peruuttavan sähköpostiviestin osoitteeseen myynti@phoenixcontact.com.
Uutiskirjeen lähettämisessä käytämme palveluntarjoajaa, jonka toimipaikka on Saksassa.
Olemme velvoittaneet palveluntarjoajan kirjallisesti noudattamaan tietosuojalakeja ja
varmistamaan, että tietojasi ei missään tapauksessa välitetä kolmannelle osapuolelle eikä niitä
käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Phoenix Contact -uutiskirjeiden lähettämiseen. Tietosi ovat
ainoastaan eurooppalaisissa tietokonekeskuksissa.
Sähköpostitse lähetetyt uutiskirjeemme voivat sisältää linkkejä, jotka ohjaavat sinut Phoenix
Contact -verkkosivuille tai kolmansien osapuolten verkkosivuille.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä löydät täältä.
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Yhteydenottolomakkeet
Henkilötietoja, jotka asetat käytettäviksemme erilaisten yhteydenottolomakkeiden välityksellä,
käytetään meille tekemäsi erityisen tiedustelun ratkaisemiseen.
Tietoja yhteystietojesi käsittelystä tässä yhteydessä löydät täältä.

Seminaariin tai tapahtumaan ilmoittautuminen
Henkilötietoja, jotka asetat käytettäviksemme ilmoittautumalla seminaariin tai tapahtumaan,
käytetään tilattujen seminaarien järjestämiseen ja toteuttamiseen.
Tietoja seminaareihin liittyvien tietojesi käsittelystä löydät täältä.

Tapahtumien hallinta (eUNIQUE)
Henkilötietoja, jotka asetat käytettäviksemme ilmoittautumalla tapahtumaan, käytetään
ainoastaan kyseisen tapahtuman järjestämiseen ja toteuttamiseen.
Tietoja tapahtumiin liittyvien tietojesi käsittelystä löydät täältä.
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PROFICLOUD-palvelun käyttö
PROFICLOUD-palveluumme rekisteröitymiseen tarvitaan vapaasti valittavissa oleva
käyttäjätunnus ja voimassa oleva sähköpostiosoite sekä salasana. Kyseisiä tietoja käytetään
PROFICLOUD-palvelussa.
PLCnext-Community-käyttäjäyhteisömme, jota voit myös käyttää rekisteröinnin avulla, sisältää
erilaisia toimintoja, kuten mahdollisuuden osallistua keskustelufoorumeihimme laatimalla ja
kommentoimalla julkaisuja.
Voit poistaa käyttäjätilisi käytöstä toiminnolla "remove" (poista). Tällöin sähköpostiosoitteesi
poistetaan kokonaan järjestelmästä ja vain käyttäjänimi jää jäljelle, jotta siihen voidaan
myöhemmin viitata asiakastilillä. Käyttäjätilisi poistamisen yhteydessä yhteisössä julkaisemasi
postaukset säilyvät, jotta keskustelun merkitysyhteys ei katoa.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä PROFICLOUD-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä löydät
täältä.

Asiakkuuksien hallinta (CRM)
Tietoja niiden henkilötietojesi käsittelystä, jotka annat käytettäviksemme asiakkaanamme
tekemäsi yhteydenoton (esim. henkilökohtaisesti, messuissa, tiedusteluissa, puhelimitse jne.)
puitteissa, löydät täältä.

Tarjouspyynnöt / toimeksiantojen käsittely
Henkilötietoja, jotka annat käytettäviksemme esim. tarjouspyyntöjen, toimeksiantojen käsittelyn,
mallitilausten, lisenssien käsittelyn ja määritysten yhteydessä, käytetään kanssasi käytävien
kyseisten liiketoimien käsittelyyn.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä näiden liiketoimien käsittelyn yhteydessä löydät täältä.
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Toimittajien hallinta / tilausten käsittely
Henkilötietoja, jotka annat käytettäviksemme tilausten käsittelyn yhteydessä, käytetään kanssasi
käytävien liiketoimien käsittelyyn.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä toimittajien hallinnan ja kyseisten liiketoimien käsittelyn
yhteydessä löydät täältä.

Hakemustiedot
Henkilötietosi, jotka ilmoitat meille hakemuksesi yhteydessä, kerätään, käsitellään ja
tallennetaan kanssasi käytävää yhteydenpitoa varten ja ainoastaan henkilöstön
valintamenettelyn yhteydessä ja sen tarkoituksiin.
Voit pyytää tietojesi poistamista lähettämällä sähköpostia sitä vastaavalla huomautuksella
osoitteeseen hlindstrom@phoenixcontact.com. Toteutamme tietojesi poistamisen siten, että
huomioimme oikeudelliset toimintaedellytykset.
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä hakuprosessin yhteydessä löydät täältä.

Evästeet
Internet-sivustomme käyttävät useissa paikoissa niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, joita säilytetään tietokoneellasi ja jotka selaimesi tallentaa. Niiden avulla
valikoimastamme tehdään käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Näin varmistat
esimerkiksi käyttäjäistunnon teknisen toteutuksen Phoenix Contactin online-luettelossa.
Samanaikaisesti saamme näistä evästeistä tietoja, joiden avulla voimme optimoida
verkkosivustomme kävijöiden tarpeisiin, esimerkiksi suoraan edelleensiirtoon maakohtaisille
verkkosivuille Internet-osoitteen www.phoenixcontact.com mukaan.
Osa käyttämistämme evästeistä on niin sanottuja ”istuntoevästeitä”. Ne poistetaan käyntisi
päättymisen jälkeen automaattisesti. Osittain käytetään kuitenkin myös evästeitä, jotka
tallennetaan pidemmäksi aikaa. Evästeen maksimaalinen tallennusaika voi olla enintään yksi
vuosi, esimerkiksi, kun tallennetaan verkkosivustollemme valitsemasi kieli.
Kaikki verkkosivustojemme evästeet sisältävät pelkästään teknisiä tietoja salatussa tai
anonymisoidussa muodossa, ne eivät sisällä henkilötietoja.
Jos haluat estää evästeiden tallentamisen, sinun on valittava selaimesi asetuksissa "älä hyväksy
evästeitä". Jos selain ei hyväksy evästeitä, Internet-sivujemme toiminnot voivat olla erittäin
voimakkaasti rajoitettuja. Osa toiminnoista ei tällöin ole enää käytettävissä. Tilanne voi olla sama
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myös, jos vierailet verkkosivustollamme selaimesi niin kutsutussa ”Private Mode” (yksityistila) tilassa.
Emme tallenna tietoja myöskään tietokoneesi LSO (Local Shared Objects) -alueelle, emme siis
käytä esim. niin kutsuttuja ”Flash-evästeitä”. Muut palvelut, joihin me mahdollisesti luomme
linkkejä, kuten YouTube, käyttävät kuitenkin tarvittaessa tätä toimintoa omiin tarkoituksiin.
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Käytämme seuraavia evästeitä:
Verkkosivusto/evästeen
nimi

Toiminto ja sisältö

voimassa

phoenixcontact.com
phoenixcontact.unique.token

Sisältää anonyymisti
tallennettuja ostoskoreja.

1 vuosi

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale

Sisältää 32-merkkisen
aakkosnumeerisen
merkkijonon
Jokaisen istunnon sisällä
tapahtuvan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä
tallennetaan istuntotunnus,
joka mahdollistaa kätevän
kauppojen ja verkkosivuston
muiden toimintojen käytön.
Sisältää 32-merkkisen
aakkosnumeerisen
merkkijonon
Valittuna olevan kielen
tunnus

phoenixcontact.com
PD-ID

Sisältää esimerkiksi arvon:
"{de=de}"
Asetetaan portaaliimme
kirjautumisen yhteydessä ja
aikaansaa turvallisen ja
kätevän käytön

phoenixcontact.com
PD-S-SESSION-ID

Sisältää aakkosnumeerisen
merkkijonon
Asetetaan portaaliimme
kirjautumisen yhteydessä ja
aikaansaa turvallisen ja
kätevän käytön

qs.phoenixcontact.com
CTCNTNM_xxx

Sisältää aakkosnumeerisen
merkkijonon
Verkkoseuranta

Vain meneillään
olevaan istuntoon
(Session)

1 vuosi

Vain meneillään
olevaan istuntoon
(Session)

Vain meneillään
olevaan istuntoon
(Session)

90 päivää

Sisältää 32-merkkisen
aakkosnumeerisen
merkkijonon
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Sosiaalinen media / sosiaaliset verkostot / ulkoiset linkit
Emme käytä verkkosivustollamme sosiaalisista verkostoista automaattisesti aktivoituja
liitännäisiä (plug-in) (esim. iFrames). Sosiaalisten verkostojen painikkeemme, joita ovat esim.
Twitter, LinkedIn ja YouTube, ovat puhtaita linkkejä, jotka ohjaavat palveluntarjoajan kyseisille
sivuille. Kun napsautat näitä linkkejä, sinut ohjataan kyseisen sosiaalisen verkoston sivuille.
Kyseisillä sivuilla voimassa ovat niillä ilmoitetut tietosuojaohjeet. Sama pätee myös muiden
kolmansien palveluntarjoajien verkkosivuille ohjaaviin linkkeihin.

Verkkoanalyysi
Verkkosivustomme käyttää wiredminds GmbH:n lukupikselitekniikkaa käyttäjien käyttäytymisen
analysointiin. Sitä varten käytetään evästeitä ja niin kutsuttuja pikselitageja
(”lukupikselitekniikka”). Pikselitagit ovat pieniä, yhden verkkosivuston sisältämiä, näkymättömiä
merkkejä. Keräämällä ja analysoimalla siirrettyjä tietoja Phoenix Contact voi kuvata käyttäjien
käyttäytymistä Phoenix Contactin verkkosivuilla. Kuvaus koskee erityisesti erilaisia Phoenix
Contactin verkkosivujen käytön ja kävijöiden maantieteellisen alkuperän mukaisia mielenkiinnon
kohteita.
Näin saadut tiedot ovat Phoenix Contactin käytettävissä käsitellyssä muodossa eikä niitä
luovuteta Phoenix Contact -ryhmän ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Näitä tietoja ei
myöskään koskaan käytetä muihin tarkoituksiin eikä siirretä lainkaan eteenpäin. Näin saatuja
tietoja ei ilman asianosaisen erikseen myöntämää suostumusta käytetä tämän verkkosivuston
kävijöiden yksilölliseen tunnistamiseen eikä niitä yhdistetä salanimen haltijan henkilötietoihin.
Mikäli samalla kerätään IP-osoitteita, ne anonymisoidaan välittömästi keräämisen jälkeen
poistamalla viimeinen numerolohko
Tietoja henkilötietojesi käsittelystä verkkoanalyysin yhteydessä löydät täältä.
Jos et siitä huolimatta hyväksy salattujen kävijätietojesi analysointia, voit kieltää tietojesi käytön
napsauttamalla alla esitettyä linkkiä. Huomaa, että se toteutetaan asettamalla eväste, johon
tallennetaan tieto salattujen käyttötietojesi keräämisen estämisestä. Jos poistat evästeet
selaimeltasi tai käytät seuraavalla käynnillä toista selainta, sinun on napsautettava linkkiä
uudelleen.
WiredMinds – verkkosivuseurannan poistaminen.
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Täydentäviä ohjeita henkilötietojen käyttöön ja välitykseen
Phoenix Contact voi joutua julkistamaan henkilötietosi ja muut tiedot oikeuden tai viranomaisen
määräyksestä. Pidätämme itsellämme myös oikeuden käyttää tietojasi oikeudellisten
vaatimusten saattamiseksi voimaan tai puolustaa itseämme niitä vastaan. Voimassa olevan lain
mukaan pidätämme itsellämme myös oikeuden henkilötietojen ja muiden tietojen aihekohtaiseen
tallennukseen ja välitykseen, kun kyse on laittoman toiminnan, petosyrityksen tai Phoenix
Contactin käyttöehtojen rikkomisen havaitsemisesta ja torjumisesta.

Turvallinen viestintä Internetissä
Pyrimme välittämään ja tallentamaan henkilökohtaiset tietosi teknisiä ja organisatorisia
toimenpiteitä käyttämällä siten, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.
Yleisesti ottaen Internet ei kuitenkaan ole turvallinen väline. Päinvastoin kuin esimerkiksi
puhelinlinjan ollessa kyseessä voivat valtuuttamattomat kolmannet osapuolet helpommin
siepata, tallentaa tai jopa muuttaa tietoja niitä välitettäessä Internetissä. Taataksemme, että
kanssasi käytävä viestintä sujuu luotettavasti, asetamme verkkosivullemme AES 256bit
SSL/TLS-salauksen. Tämän hetkisen tiedon perusteella käyttämäämme salausta voi pitää
turvallisena. Tämän turvallisuustason saavuttavat nuoremman polven käyttöjärjestelmät ja
selaimet, joten tarvittaessa sinun tulisi päivittää tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja selain, jotta tätä
korkea-asteista salausta voi käyttää.
Sähköpostitse tapahtuvassa salaamattomassa viestinnässä täydellistä tietoturvaa ei voi taata,
joten suosittelemme tällöin, että lähetät luottamukselliset tiedot postitse.

Tämän tietosuojailmoituksen päivittäminen
Mikäli Phoenix Contact tuo markkinoille uusia palveluja, muuttaa Internet-menettelyä tai jos
lakisääteiset vaatimukset tai Internet- ja IT-turvallisuustekniikat kehittyvät, tätä
tietosuojailmoitusta päivitetään. Pidätämme itsellämme siksi oikeuden muuttaa tai täydentää
tietosuojailmoitusta tarpeen mukaan. Ajan tasalla olevan version julkaisemme tällä sivulla.
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Tiedonsaantioikeus / henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen
Tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen 13 tai 14 artiklan mukaan
Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et löytänyt vastauksia tästä tietosuojaselosteesta tai jos
jossakin vaiheessa haluat tarkempia tietoja, voit ottaa meihin yhteyttä.
Jos et enää hyväksy henkilötietojesi tallennusta tai tiedot ovat virheelliset, huolehdimme
vastaavan ohjeesi mukaan lakisääteisten määräysten puitteissa tietojesi korjaamisesta,
estämisestä tai poistamisesta. Saat pyynnöstä tietoja henkilötiedoista, joita olemme sinusta
tallentaneet. Ole sitä varten yhteydessä seuraavaan tahoon:
Phoenix Contact Oy
Niittytie 11
01300 Vantaa
Suomi
Puh. +358 9 350 9020
Faksi +358 9 351 3400
myynti@phoenixcontact.com.
Toivottavasti ymmärrät, että sinusta tallentamiemme tietopyyntöjen yhteydessä tarvitsemme
henkilöllisyystodistuksesi.
Lakisääteisiä tietoja henkilötietojen keräämisestä (tietosuoja-asetuksen 13 tai 14 artiklan
mukaan) löydät aihekohtaisesti edeltä tästä verkossa esitetystä tietosuojaselosteesta tai
yhteenvetona täältä.

Tietosuojavastaava
Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä toteuttamastamme henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä
tai käytöstä sekä yleisiä huomioita aiheesta tietosuoja Phoenix Contactissa, ota yhteyttä
seuraavaan tahoon:
Phoenix Contact Oy
Niittytie 11
01300 Vantaa
Suomi
Puh. +358 9 350 9020
Faksi +358 9 351 3400
myynti@phoenixcontact.com
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tai Suomen lainsäädännän osalta vastaava
taho
Suomen myyntiyritys:
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11
01300 Vantaa
Suomi
Puh. +358 9 350 9020
Faksi +358 9 351 3400
myynti@phoenixcontact.com.

Tila: 14. Toukokuu 2018

