
Tietosuojaseloste  

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”Tietosuoja-asetus”). 

Tietosuojaseloste versio 1.0, päivämäärä 20.1.2020. Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin mm. 

Palvelun, lainsäädännön ja/tai tulkintakäytännön muutoksista johtuen. 

1. Henkilötietojen käsittelyn kohde 

 

DigiPartnerIT Oy:n kotisivuilla oleva yhteydenottopyyntölomake.  

 

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö  

 

Rekisterinpitäjä: 

 

Nimi:   DigiPartnerIT Oy  

Y-tunnus:  2945881-6  

Osoite:   Ahonkuja 3, 91300 YLIKIIMINKI 

Tietosuojavastaava ja rekisterin yhteyshenkilö: 

Nimi:   Timo Anjala 

Osoite:   Jahtikuja 6D, 02940 ESPOO  

Sähköposti: contact@digipartnerit.com 

 

3. Henkilöryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot 

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään: Yhteydenottolomakkeen täyttäjät. 

Käsiteltävät henkilötiedot: 

rekisteröidyn nimi 

yhteystiedot (sähköpostiosoite) 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

 

Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on: 

• Yhteydenottoon vastaaminen 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yhteydenottajan ja DigiPartnerIT Oy:n välinen 

yhteydenpito yhteydenottajan pyynnöstä. 

 

Henkilötietojen - vastaajan nimi ja yhteystiedot (sähköposti) - käsittely on välttämätöntä 

yhteydenottopyyntöön vastaamiseksi. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään yhteydenoton yhteydessä. 

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.  Rekisterinpitäjä 

kuitenkin voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos Tietosuoja-asetus tai soveltuva 

lainsäädäntö edellyttää luovuttamista esim. viranomaisille. Tiedot luovutetaan asianmukaisin 

järjestelyin Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, ottaen 

huomioon mm. informointivelvoite. 
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7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietojen siirto 

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle on myöhemmin tarpeellista, henkilötietojen siirrossa noudatetaan 

Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön asettamia vaatimuksia. 

 

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo 

 

Henkilötietoja koskevaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä. 

 

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

 

Henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta viimeisestä yhteydenotosta. Mikäli rekisteröity haluaa 

poistaa tietonsa, tämä on mahdollista ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä käyttäen kohdassa 2 

yksilöityjä yhteystietoja (contact@digipartnerit.com) mieluiten sähköpostitse käyttäen itse sellaista 

sähköpostiosoitetta, jonka rekisteröity olettaa olevan rekisterinpitäjän tiedossa. Tämän jälkeen 

henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, ellei muuta laillista käsittelyn oikeusperustetta ole. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet  

 

Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta 

käsittelyltä ja pääsyltä. Henkilötiedot tallennetaan tietokantaan (pilvipalvelu), jonne on suora pääsy 

vain palvelun hallinnoijilla (administrators). Pääsy henkilötietoihin on rajattu rekisterinpitäjän 

sovellusomistajalle, pääkäyttäjille ja IT- yhteyshenkilölle/-henkilöille, jotka ovat sitoutuneet 

salassapitoon. Pilvipalvelin, jolle tiedot tallennetaan, sijaitsee EU alueella. 

  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista voidaan poiketa tai joita voidaan rajoittaa 

Tietosuojaasetuksen mukaisin edellytyksin. 

Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 yhteystietoja käyttäen 

rekisterinpitäjään mieluiten kirjallisesti. Mikäli mahdollista, yhteydenotossa suositellaan käytettäväksi 

sellaista sähköpostiosoitetta, jonka henkilö olettaa olevan rekisterinpitäjän tiedossa Palvelua koskien. 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot 

henkilötietojen käsittelystä. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua 

ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistettua, jos jokin seuraavista 

perusteista täyttyy: 

(i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 

niitä muutoin käsiteltiin  

(ii) henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti 



(iii) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä Tietosuoja-asetuksen 

mukaisissa tilanteissa. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 

rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely 

perustuu sopimussuhteeseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen 

oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. 


