
Uusia sääntöjä sovelletaan  
25.5.2018 alkaen

Vaikuttaa lähes jokaiseen EU: 
n alueella sijaitsevaan yritykseen

Vakavat rangaistukset noudattamatta 
jättämisestä

TIETOSUOJA
Uusi yleinen tietosuoja- 
asetus – vaikutukset yrityksille



MIKSI TÄMÄ ESITE?
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Maailmamme verkottuessa yhä enemmän ja henkilötietojen 

määrän sekä siirtonopeuksien kasvaessa henkilötietojen 

suojelusta ja niiden kohteen yksityisyydestä on tullut merkittävä 

asia. Euroopan unionin uusi asetus asettaa tiukat vaatimukset, 

jotka kaikkien yritysten (eli minkä tahansa henkilötietoja 

käsittelevän yrityksen) täytyy täyttää. Tämän monimutkaisen 

lainsäädännön, Yleisen tietosuoja-asetuksen, puitteissa FEB  

on laatinut tämän esitteen, joka antaa ohjeita tietosuojatilanteisiin 

ja asian käsittelyyn.



YKSITYISYYS @BISNODE
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Haluamme Bisnodella kuunnella asiakkaitamme ja neuvoa heitä 

luotettuna kumppanina, etenkin yksityisyyteen liittyvissä asioissa.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) astuessa voimaan Bisnoden, 

sen asiakkaiden ja kumppaneiden pitää mukauttaa nykyistä 

toimintatapaansa asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Koska uusi asetus on monimutkainen ja sen noudattaminen 

voi olla haasteellista, Bisnode on laatinut tämän esitteen.  

Bisnode voi auttaa sinua yksityisyydensuojan mukaisten tietojen 

hallintaan liittyvissä asioissa. Jos tarvitset tarkempaa ohjeistusta,  

otathan meihin yhteyttä: 

09 2727 02333 tai dpo.fi@bisnode.com.



KÄSITTELENKÖ HENKILÖTIETOJA?

Käsittelen henkilötietoja, joten minun pitää 
noudattaa yksityisyydensuojaa koskevaa 

lainsäädäntöä (*).

Olen rekisterinpitäjä: 
Kerron, miten ja miksi henkilötietoja 

käsitellään.

Olen käsittelijä: 
Toimin rekisterinpitäjän puolesta.

Käsittely = kerääminen, tallentaminen, 
organisoiminen, järjestäminen, säilyttäminen 

konsultoiminen, muokkaaminen jne.

Henkilötiedot = mitkä tahansa tiedot, jotka 
liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan 

yksilöön (nimi, seurantanumero, sijaintiedot jne.). 
Tätä henkilöä kutsutaan rekisteröidyksi.

(*) Katso lisätietoja uudesta 
Euroopan unionin asetuksesta (EU) 2016/679, 

27.4.2016, osoitteesta: 
www.tietosuoja.fi 
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OSOITUSVELVOLLISUUS VELVOITTAA MINUA ESITTÄMÄÄN, ETTÄ:

  laadin selosteen kaikista käsittelytoiminnoista (luettelo);;
  varmistan, että käsittelen vain sellaisen vähimmäismäärän henkilötietoja, jotta lainmukaiset 

tarkoitukset täyttyvät;
  luonnostelen tietosuojailmoituksen eli rekisteröidylle annettavan ilmoituksen, jossa kuvataan, 

 miten organisaatio muun muassa kerää, käyttää, säilyttää ja julkaisee henkilötietoja;
  kehitän sisäisen käytännön henkilöstön tiedottamiseen ja kouluttamiseen;
  nimitän työntekijän, joka on vastuussa tietosuojasta;
  käytän tarvittaessa tietosuojan vaikutusten arviointeja, jotka osoittavat tehokkaimmat 

noudattamisen tavat ja antavat yrityksille mahdollisuuden tunnistaa ja korjata ongelmat 
varhaisessa vaiheessa;

  laadin tehokkaat (suoja)menettelyt varmistamaan, että yritys noudattaa 
 yksityisyyteen liittyvää lainsäädäntöä.

ASETUKSEN NOUDATTAMISEKSI MINUN PITÄÄ VARMISTAA, ETTÄ:

  henkilötietoja käsitellään laillisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi;
 henkilötietoja kerätään tiettyyn, täsmälliseen ja lainmukaiseen tarkoitukseen; 
   henkilötiedot ovat asianmukaisia ja rajoitettuja tiettyyn tarkoitukseen; 
   henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia;
 henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista asianmukaiseen tarkoitukseen;  
 henkilötietoja käsitellään vain, jos tiedot suojataan asianmukaisesti.
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MISSÄ TILANTEESSA VOIN KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJA?

REKISTERÖIDYN SUOSTUMUKSELLA; 

TAI, KUN KÄSITTELY ON TARPEELLISTA: 

varmistamaan sopimuksen täytäntöönpaneminen (esim. rekisteröidyn 
osoitteen käsittely, jotta verkosta hankitut tuotteet voidaan toimittaa ja 
luottokorttitietojen käsittely, jotta maksu voidaan tehdä);

lain vaatimusten noudattamiseksi (esim. työnantajien pitää ilmoittaa 
työntekijöidensä palkkatiedot veroviranomaisille, ja rahoituslaitoksilla 
on velvollisuus ilmoittaa tietyt epäilyttävät tapahtumat);

turvaamaan rekisteröidyn elintärkeät edut;

suorittamaan tehtävä yleisen edun mukaisesti; 

oikeutettu etu (esim. tietyt määritellyt henkilötiedot, 
joita käsitellään, koska yritys haluaa varmistaa 
kemikaalialalla työskentelevän henkilöstön turvallisuuden).

Ulkoiset henkilötiedot
Toimittajat
Asiakkaat

Sidosryhmät 

…

Sisäiset henkilötiedot
Työntekijät
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Suostumus vaatii jonkinlaista 
selkeää myöntävää toimintaa. 
Vastaamattomuus, valmiiksi merkityt 
valintaruudut ja epäaktiivisuus eivät 
muodosta suostumusta! 

Suostumuksen pitää olla 
todennettavissa. Tämä tarkoittaa, 
että täytyy olla jonkinlainen todiste 
siitä, miten ja milloin suostumus 
annettiin. Henkilöillä on oikeus 
peruuttaa suostumus milloin tahansa. 
Tämän mahdollisuuden pitää olla 
yhtä helppoa kuin suostumuksen 
antaminen.

LASTEN HENKILÖTIEDOT

Yleinen Tietosuoja-asetus (GDPR) 
sisältää uusia ehtoja, jotka parantavat 
lasten henkilötietojen suojaamista.

ENTÄ AIEMMIN 
HANKITTU SUOSTUMUS? 

Sinun ei tarvitse pyytää uudelleen 
suostumusta kyseisiltä henkilöiltä, 
jos suostumuksen standardi täyttää 
uudet vaatimukset. Tämä käsittää 
suostumusmekanismien tarkastelun 
sen varmistamiseksi, että ne täyttävät 
lainsäädännön vaatimat standardit.

  Varmista, että rekisteröidyt saavat selkeän selvityksen käsittelystä, 
 johon he antavat suostumuksensa.

  Varmista, että suostumusmekanismi on aidosti vapaaehtoinen ja luonteeltaan valinnainen.
  Varmista, että rekisteröidyt voivat perua suostumuksensa helposti.
 Varmista, että suostumus ei perustu vastaamattomuuteen tai epäaktiivisuuteen.
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OIKEUS OIKAISUUN

Minun pitää oikaista henkilötiedot, jos ne ovat epätarkkoja 
tai epätäydellisiä. 

Minun pitää ilmoittaa kolmansille osapuolille vastaavasti, 
jos olen paljastanut heille henkilötietoja.

Minun pitää ilmoittaa kyseisille henkilöille kolmansista osa-
puolista, joille tiedot on annettu.

Minun pitää vastata yhden kuukauden kuluessa (jatkettavissa 
kahdella kuukaudella).

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa siirtämistä yhdeltä 
käsittelijältä toiselle. 

Tämä koskee vain yksilön antamia henkilötietoja 
(suostumuksen tai sopimuksen nojalla).

Minun pitää antaa tällaiset tiedot jäsennellyssä, 
yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa. 

Minun pitää tehdä tämä veloituksetta ja yhden kuukauden 
kuluessa (jatkettavissa kahdella kuukaudella).

OIKEUS POISTAMISEEN

Rekisteröity voi pyytää, että hänet ”unohdetaan” ja että hänen 
tietonsa poistetaan tietojärjestelmistä (tietyin poikkeuksin).

Rekisteröidyllä on tämä oikeus tietyissä olosuhteissa, 
jos käsittely aiheuttaa hänelle vahinkoa tai haittaa.

On tiettyjä olosuhteita, joissa poistamispyyntö voidaan hylätä.

TIEDONSAANTIOIKEUS

Minun pitää toimittaa asianmukaista tietoa 
käsittelyprosessista ja toimia läpinäkyvästi henkilötietojen 
käsittelyssä (tietosuojailmoitus).

Se, mitä tietoja tarjoan, riippuu siitä, sainko henkilötiedot 
suoraan vai välillisesti.

Minun pitää antaa tiedot silloin, kun tiedot hankitaan 
(jos ne hankitaan suoraan) tai kohtuullisessa ajassa 
(jos ne hankitaan välillisesti). 

MITÄ REKISTERÖITY VOI KYSYÄ MINULTA?
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OIKEUS VASTUSTAA
Yksilöt voivat kieltää:
01 -  suoramarkkinoinnin: saadessani kiellon minun pitää lopettaa 

henkilötietojen käsittely välittömästi (ilman poikkeuksia);
02 -  käsittelyn oikeutetun edun perusteella: saadessani 

kiellon minun pitää lopettaa tietojen käsittely, ellei siihen ole 
laillisia poikkeuksia;

03 -  käsittelyn tieteellistä/historiallista tutkimusta varten 
tietyissä tapauksissa.

Minun pitää ilmoittaa rekisteröidylle hänen oikeudestaan 
kieltäytyä ensimmäisessä yhteydenotossani ja 
yksityisyydensuojailmoituksessa.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen 
tietojaan vai ei.

Rekisterinpitäjän tulee toimittaa ilmainen kopio käsitellyistä 
tiedoista yhden kuukauden kuluessa (jatkettavissa kahdella 
kuukaudella).

AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Yksilöillä on oikeus olla osallistumatta täysin 
automaattiseen päätökseen.

Sinun pitää varmistaa, että yksilöt voivat (1) olla varmoja 
ihmisen osallisuudesta; (2) ilmaista näkemyksensä; ja 
(3) saada selvityksen päätöksestä ja kyseenalaistaa sen.

Tämä oikeus ei ole voimassa silloin, jos päätös (1) vaaditaan 
sopimuksen syntymiseen tai sopimuksen noudattamisen 
varmistamiseen; (2) on lain valtuuttama; tai (3) perustuu 
nimenomaiseen suostumukseen.
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MITKÄ OVAT VELVOLLISUUTENI REKISTERINPITÄJÄNÄ 
JA/TAI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ? 

Aina käsitellessäni henkilötietoja toimin joko rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä. 
Vanha lainsäädäntö määrää vain suoria noudattamisvelvoitteita rekisterinpitäjille, kun taas uudet 
noudattamisvelvoitteet koskevat myös henkilötietojen käsittelijöitä. 

REKISTERINPITÄJÄNÄ MINUN PITÄÄ:

  tarkastella kaikkia tiedonkäsittelytoimintojani ja säilyttää todennettavissa olevat tallenteet  
näistä toiminnoista;

  varmistaa, että olen ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen asianmukaista suojaamista varten; 

  varmistaa, että noudatan vastuullisuusperiaatetta ja teen tarvittaessa yhteistyötä 
Tietosuojavaltuutetun kanssa;

  varmistaa, että minulla on käytössä asianmukaiset prosessit ja mallit tietosuojaloukkausten 
tarkasteluun ja pikaiseen ilmoittamiseen tietosuojavaltuutetulle.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ MINUN PITÄÄ:

  tarkastaa olemassa olevat tietojenkäsittelysopimukset ja varmistaa käsittelemieni henkilötietojen 
asianmukainen suojaus ja luottamuksellisuus;

  käsitellä tietoja vain rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti; 
  varmistaa, että minulla on käytössä asianmukaiset prosessit ja mallit tietosuojaloukkausten  

tarkasteluun ja (tarvittaessa) pikaiseen ilmoittamiseen asianmukaiselle rekisterinpitäjälle;
  olla tietoinen, että saan nimittää alakäsittelijöitä vain rekisterinpitäjän suostumuksella.
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MITÄ JOS SIIRRÄN TIETOJA EU:N ULKOPUOLELLE?

Siirrän tietoja:

Sveitsiin, Kanadaan, 
Andorraan, Argentiinaan, 

Yhdysvaltoihin 
(Privacy Shield), 

Guernseyhin, 
Isle of Manille, 

Färsaarille, 
Jerseyhin, Australiaan, 

Israeliin, Uuteen-Seelantiin 
tai Uruguayhin

KYLLÄ

EI

Nämä maat tarjoavat 
riittävän suojan

Siirto 
konsernin sisällä

Siirto 
konsernin ulkopuolelle 

Erityinen siirto

Mitään ei tarvitse tehdä

Noudatan sitovia yrityssääntöjä: nämä ovat sisäisiä 
toimintaohjeita, jotka koskevat organisaatioiden välillä tehtyjä 

siirtoja saman konsernin sisällä.

Laadin vakiotietosuojalausekkeet Euroopan komission 
hyväksymien mallisiirtolausekkeiden mukaisesti.

JOKO hankin rekisteröidyn suostumuksen

TAI vahvistan, että siirtoa tarvitaan sopimuksen toteuttamiseksi
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Tietosuojaloukkaus tarkoittaa sellaista loukkausta tietosuojassa, 
joka johtaa henkilötietojen tuhoamiseen, katoamiseen, muuttamiseen tai niiden 
luvattomattomaan julkaisemiseen tai tarkasteluun. 

Minun pitää ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle loukkauksesta 72 tunnin kuluessa tilanteen 
havaitsemisesta aina silloin, kun se todennäköisesti vaarantaa yksilön oikeudet ja vapaudet. 

Jos tietosuojaloukkaus todennäköisesti vaarantaa suuresti yksilön oikeudet ja vapaudet, 
sinun pitää ilmoittaa asianomaisille välittömästi.

  Varmista, että henkilöstösi tai vastuussa olevat työntekijät ymmärtävät, 
mitä tietosuojaloukkaus tarkoittaa.

 Nimeä yksi henkilö vastaamaan tietosuojaloukkausten tarkasteluta ja raportoimisesta.
  Ota käyttöön menetelmät loukkauksen havaitsemiseen, 

tutkimiseen ja sisäiseen raportointiin.
 Luonnostele kirjepohjat tietosuojaloukkauksesta ilmoittamista varten.

MITÄ MINUN PITÄÄ TEHDÄ 
TIETOSUOJALOUKKAUKSEN SATTUESSA? 
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FEB NEUVOO KAIKKIA YRITYKSIÄ NIMEÄMÄÄN YHDEN HENKILÖN  
VASTAAMAAN TIETOSUOJASTA.

Kun ydinliiketoimintasi sisältää laajamittaista järjestelmällistä yksilöiden valvontaa 
tai erityisiä tietokategorioita, sinun pitää nimetä tietosuojavastaava (DPO).

TIETOSUOJAVASTAAVAN TEHTÄVÄT:

Tiedottaa ja neuvoa yritystä ja sen työntekijöitä organisaation velvoitteista  
GDPR:n ja muiden tietosuojalakien noudattamiseksi ja seurata GDPR:n noudattamista;

Olla ensimmäinen yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa.

Voit nimetä tietosuojavastaavan tehtävään nykyisen työntekijän, jos hänen työtehtävänsä  
sopivat yhteen tietosuojavastaavan tehtävien kanssa eivätkä aiheuta eturistiriitaa.

Voit myös ulkoistaa tietosuojavastaavan tehtävän.

TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ 
JA HÄNEN TEHTÄVÄT
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SEITSEMÄN  
SUOSITUSTA

1  Pidä kirjaa kaikista henkilötietoprosesseista  
yhdessä niiden alkuperäisen tarkoituksen kanssa. 

2  Hallinnoi käsiteltyjä tietoja lainmukaisesti  
ja läpinäkyvästi.

3  Tallenna vain pakolliset tiedot ja vain  
tarvittavaksi ajaksi.

4  Noudata asianmukaisia turvatoimenpiteitä  
henkilötietojen suojaamiseksi.

5 Informoi selkeästi rekisteröityjä.
6  Suunnittele sisäinen tietosuoja  

ja yksityisyydensuoja.
7  Nimitä henkilö, joka vastaa tietosuojasta  

ja yksityisyydensuojasta.
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