Insinööritoimisto Ponvia Oy

07.01.2020

TIETOSUOJASELOSTE henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukaisesti

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi
verkkosivustoamme tai palveluitamme sekä minkälaisiin tarkoituksiin keräämiämme tietoja käytämme.
Kerromme myös, millä tavoin suojelemme keräämiämme tietoja. Käyttämällä verkkosivustoamme ja
palveluitamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Aika ajoin päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä ja pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostettamme muun muassa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten ja niistä seuraavien
vaatimusten noudattamiseksi. Tästä syystä sinun on hyvä tarkistaa tietosuojaseloste säännöllisesti.
Verkkosivuston ja palveluiden jatkuva käyttö uuden päivityksen ilmestymisen jälkeen katsotaan
muokattujen tietojen hyväksynnäksi.
Rajoitukset
Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolten sivustoja ja palveluita. Avaamalla kolmannen
osapuolen sivuston verkkosivuiltamme (ja palveluistamme) poistut yhtiöittemme sivustolta ja palveluista,
jolloin kolmas osapuoli voi kerätä ja jakaa sinusta keräämiään tietoja. Suosittelemme, että tutustut
kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin, ennen kuin annat luvan omien henkilökohtaisten tietojen
keräämiseen ja käyttöön kyseisessä palvelussa.
Tietosuojan peruspilarit
Insinööritoimisto Ponvia Oy:n tietosuojan peruspilareita ovat henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteen
ja käyttötarkoituksen ilmoittaminen, kerättävän ja käsiteltävän tiedon ilmoittaminen, tietojen tekninen
hallinnollinen ja fyysinen suojaaminen sekä lainmukainen tietojen tarkastus‐ ja muutospyyntömahdollisuus.
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot
Insinööritoimisto Ponvia Oy (1937289‐1)
Kari Kuusela
Uusikatu 26, 90100 Oulu
kari.kuusela@ponvia.fi
0207 4199 00 (vaihde)

Henkilötietorekisterit ja niiden rekisteriselosteet
Henkilötietorekisteri
Asiantuntijoiden henkilötietorekisteri
Rekrytointirekisterin rekisteriseloste
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Henkilötietojen käsittelyjen tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan soveltaen henkilötietolakia asiantuntijapalveluiden tuottamiseen
ja kehittämiseen sopimussuhteessa asiakkaittemme ja yhtiöittemme välillä. Henkilötietoja käsitellään
lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Yhtiömme käsittelevät henkilötietoja myös asiakkaan lukuun, jolloin asiakas on rekisterinpitäjä ja yhtiömme
toimivat henkilötietolain mukaisesti henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä. Tällöin asiakkaan kanssa
laaditaan kirjallinen dokumentti henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käsittelytoimista.
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterien tietojen tekninen, hallinnollinen ja fyysinen käsittely
Sähköisesti käsiteltävien rekisterien sisältämät tiedot suojataan teknisesti palomuureilla, salasanoilla ja
tunnistautumistiedoilla. Tiedot varmuuskopioidaan ja varmuuskopiot säilytetään asianmukaisesti suojatulla
tavalla järjestelmäkohtaisesti.
Tietojen käsittelijä suojaa asiakkaan tietoja luvattomalta käytöltä. Ainoastaan yksilöidyillä tietojen
käsittelijän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien
perusteella. Käyttäjien käyttöoikeuksia valvotaan. Tietojen käsittelijältä poistuneiden työntekijöiden
käyttöoikeudet poistetaan työsuhteen päättyessä kaikista järjestelmistä.
Rekisterinpitäjän tietoja käsittelee tietojen käsittelijän työntekijöistä vain se osa, joka on osoitettu
tekemään kyseinen työ. Henkilötietojen käsittely muilla perusteilla on kielletty, vaikka tekninen pääsy
asiakastietoon olisi mahdollinen työtehtävien perusteella.
Koko tietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen rekisterinpitäjän
taloushallinnon tietoon henkilötietoineen. Salassapitovelvollisuus on kirjattu tietojen käsittelijän
henkilöstön työsopimuksiin sekä erillisiin salassapitosopimuksiin. Rekisterinpitäjän tietoja käsittelevät
työntekijät koulutetaan säännöllisillä koulutuksilla, mukaan lukien tietoturva‐ ja tietosuoja‐asiat.
Rekisterinpitäjän tietoja käsitellään tietojärjestelmissä jotka sijaitsevat konesaleissa Suomessa tai Euroopan
Unionin alueella sijaitsevissa pilvipalveluissa.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tietojen käsittelijän toimitiloissa, lukituissa kaapeissa /
työhuoneissa.
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Rekisteröityjen oikeudet
Rekisterinpitäjä on tehnyt erillisen kuvauksen tietosuoja‐asetuksen mukaisesti rekisteröidylle
tiedotettavista asioista.
Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja‐asetuksen mukaisesti oikeus: tarkastaa henkilötiedot,
tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen. Joidenkin rekisterinpitäjän oikeuksien toteutumista rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö,
jonka perusteella tietojen käsittelijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä tietojen oikaisemisesta tai
poistamisesta. Esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on mm kirjanpitolaki, joka velvoittaa palkanlaskentaan
liittyvien tositteiden säilyttämistä.
Jos rekisterinpitäjän työntekijä/asiakas haluaa tarkistaa tai muuttaa tietojaan tietojen käsittelijän asiakkaan
omistuksessa olevaan henkilörekisteriin kuuluvista tiedoista, tulee hänen tehdä kirjallinen tietojen
tarkastus‐ tai muutospyyntö rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjä huolehtii toimeenpanosta yhdessä tietojen
käsittelijän kanssa.
Tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen käytännöt
Ilmoitus tehdään rekisterin pitäjälle heti tietosuojaloukkauksen tultua ilmi. Ilmoituksessa kerrotaan
tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty lain edellyttämällä tavalla.
Ilmoitus tehdään rekisteröidylle rekisterinpitäjän toimesta, jos tietosuojaloukkauksesta aiheutuu
todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä
toimenpiteet, joihin on ryhdytty lain edellyttämällä tavalla.
Ilmoitus tehdään tietosuojaviranomaisille kolmen (3) vuorokauden kuluessa ilmitulosta, mikäli
tietosuojaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin kohdistuvaa riskiä.
Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty lain
edellyttämällä tavalla.
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Rekisteriseloste – asiantuntijoiden henkilötietorekisteri
Rekisterin nimi

Asiantuntijoiden henkilötietorekisteri

Päivitetty

07.01.2020

Rekisterinpitäjä

Insinööritoimisto Ponvia Oy (1937289‐1)

Yhteyshenkilöt
Insinööritoimisto Ponvia Oy, Kari Kuusela
Uusikatu 26, 90100 Oulu
Puh 040 507 0072
e‐mail: kari.kuusela@ponvia.fi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset
tietolähteet
Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään rekisterinpitäjän
asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa rekisterinpitäjän ja
asiakkaan välillä.
Henkilöstä voidaan käsitellä ja tallentaa mm seuraavia tietoja:
 nimi ja muut yleiset henkilötiedot sekä yhteystiedot
 asiakkaan käyttämät palvelut ja niiden veloitukset

Henkilön itsensä toimittamat tiedot
Tietoja ei luovuteta muille.
Ainoastaan jos laki tai asetus tai viranomaisen pyyntö tätä edellyttää tietoja
voidaan heille luovuttaa.
Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus. Henkilöä
informoidaan tietojen luovutuksesta etukäteen, ellei viranomainen ole toisin
määrännyt.
Mahdollisesta tietojen luovuttamisesta viranomaisille laaditaan
luovutustodistus, joka arkistoidaan.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot poistetaan kun yhteistyö mahdollisesti päättyy.

