
Sivu 1 

TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin sisältämät tiedot: 

Tietolähteet: 

Tietojen luovuttaminen: 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi 

Sticky Note
Kirjoita rekisterin nimi. Esim:- Yrityksen asiakasrekisteri- Käyttäjärekisteri- Uusasiakashankinnan rekisteri- Laskutusrekisteri- Henkilökuntarekisteri- Tilauskirja- Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Sticky Note
Tervetuloa täyttämään tietosuojaselostetta!Lomakkeessa olevat kentät on esitäytetty yleisimmillä vaihtoehdoilla. Voit kuitenkin vapaasti muokata tietoja sopimaan omaan rekisteriisi.Kun olet valmis, tulosta nämä sivut.

Sticky Note
Täytä tähän kohtaan rekisterisi käyttötarkoitus. Onko se esimerkiksi palkanmaksua, markkinointia tai tutkimusta varten. Koeta olla täsmällinen äläkä käytä epäselviä sanamuotoja kuten "saatetaan" tai "mahdollisesti".

Sticky Note
Listaa tässä kaikki tiedot, joita rekisterisi sisältää. Huomioi, että jos henkilö ei henkilökohtaisesti anna kaikkia tietoja, vaan ne kerätään muulla tavoin, tämä on erityisen tärkeää mainita selvästi. Esim. mahdollinen IP-numero on tällainen tieto.

Sticky Note
Kerro tässä kohdassa, miten keräät rekisteriäsi.

Sticky Note
Jos jaat henkilötietoja yrityksesi sisällä tai ulkopuolisten tahojen kanssa, kerro siitä tässä. Mainitse myös organisaatiot, joilla on pääsy tai jotka käsittelevät henkilötietoja.Huomioi, että etäpääsy henkilötietoihin (esimerkiksi intialaisen softatoimittajan pääsy henkilötietoja sisältävälle palvelimelle) voi olla tietojen luovuttamista.

Sticky Note
Tietoja ei välttämättä koskaan jaeta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta jos siirrät henkilötietoja esimerkiksi Yhdysvaltoihin, kerro siitä tässä. Jos esimerkiksi siirrät asiakkaidesi tietoja yhteistyöyritykseen EU:n ulkopuolella, käytät asiakastietojen tallentamiseen pilvipalveluita, joissa tiedot tallentuvat EU:n ulkopuolella oleville palvelimille, huomioi se tässä.Muista varmistaa, että kaikilta henkilöiltä on saatu lupa tietojen siirtoon.



Sivu 2 

Henkilötietojen säilytysaika: 

Rekisterin tiedotustavat: 

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa: 

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa: 

Pääsy rekisteriin: 

Rekisterin suojaus: 

Sticky Note
Kerro, kuinka kauan aiot tallentaa henkilötietoja. Tietoja ei saa haalia tarpeettomasti ja säilyttää turhaan. Kun niiden käsittelyllä ei ole enää perustetta, tiedot hävitetään.

Sticky Note
Kerro miten yrityksesi tiedottaa henkilötietojen omistajille, että he ovat rekisterissäsi.

Sticky Note
Selvitä tässä kohdassa, miten henkilötiedot on turvattu teknisesti yrityksessäsi. Kerro myös, miten olet huomioinut salasanojen ja käyttäjätunnusten hallinnan. Voit lisäksi selvittää, mitä mahdollisia uhkia rekisteriisi kohdistuu.

Sticky Note
Kenellä on pääsy rekisterissä oleviin tietoihin? Listaa tässä henkilöt.Tee tarvittaessa erillinen liite henkilöistä, jos heitä on paljon.

Sticky Note
Mitkä ovat käytännön toimenpiteet, jos rekisterissäsi oleva henkilö haluaa tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu? Tai miten toimit, jos tietoja pitää päivittää/poistaa?

Sticky Note
Jos epäilet tietovuotoa, miten toimit? Kuka ilmoittaa vuodosta viranomaisille ja rekisterissä oleville?
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