TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS
Tietojenkäsittelysopimus on laadittava, jos yrityksen henkilötietojen käsittely ulkoistetaan.
Sopimuksella varmistetaan, että Rekisterinpitäjä ja Toimittaja eli Henkilötietojen käsittelijä
ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa GDPR:n näkökulmasta.

Tämä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva sopimusliite on tehty seuraavien
sopijapuolten (Rekisterinpitäjä ja Toimittaja) välillä.

(1) Den Group Oy:n kuuluva yhtiö tai yhtiöt (“Rekisterinpitäjä”)
Den Finland Oy, y-tunnus:2347517-2, Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo
Finnlamelli Oy, y-tunnus: 2361049-3, Teollisuustie 18, 62900 Alajärvi
PT Pohjanteko Oy, y-tunnus: 2602653-2, Piisilta 1, 91100 Ii
PohjanGeo Oy, y-tunnus: 2708923-6, Piisilta 1, 91100 Ii
(2) Tässä sopimuksessa Toimittaja on sopimusosapuoli, joka on solminut Rekisterinpitäjän
kanssa sopimuksen. (“Toimittaja” tai ”Henkilötietojen käsittelijä”).

Rekisteripitäjästä ja Henkilötietojen käsittelijästä käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä
”Sopijapuolet” ja kumpikin erikseen ”Sopijapuoli”.
Palvelua tarjotessaan Toimittaja toimii Henkilötietojen käsittelijänä. Henkilö, jonka Henkilötietoja
Toimittaja käsittelee tämän Sopimuksen mukaisesti, on Rekisteröity.

1. MÄÄRITELMÄT
Kaikilla tämän Sopimuksen termeillä on seuraavat merkitykset:
”Rekisterinpitäjän tiedot” tarkoittaa (Yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelyn mukaisesti)
”henkilötietoja”, joita käytetään tai on tallennettuna Henkilötietojen käsittelijän järjestelmissä
Palveluiden tuottamista varten. Tai tietoja, jotka ovat Rekisterinpitäjän järjestelmässä, mutta
Henkilötietojen käsittelijän käytettävissä.
”Yleinen tietosuoja-asetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU)
2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
”Palvelut” tarkoittavat palveluita, jotka Henkilötietojen käsittelijä tuottaa Rekisterinpitäjälle
mahdollisen yhteistyö-, palvelu- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

”Rekisteröity” Rekisterinpitäjän rekisterissä oleva tunnistettava tai tunnistettavissa oleva henkilö.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Tämä Sopimus on voimassa Toimittajan käsitellessä Rekisteröidyn tietoja Rekisterinpitäjän
nimiin.
Kun käsittely suoritetaan rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia
henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja
organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tämän asetuksen
vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.
Henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman
rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa. Kun kyse on kirjallisesta
ennakkoluvasta, henkilötietojen käsittelijän on tiedotettava rekisterinpitäjälle kaikista
suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai
vaihtamista, ja annettava siten rekisterinpitäjälle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tämä Sopimus on voimassa Toimittajan käsitellessä Rekisterinpitäjän antamia rekisteröityjen
tietoja.
Rekisteröityjen tiedot on annettu tiettyyn tarkoitukseen ja niitä ei saa käyttää muuhun
tarkoitukseen. Toimittaja ei saa käyttää tai hyödyntää Rekisterinpitäjän antamia tietoja paitsi
Palveluiden ylläpitämiseksi tai tuottamiseksi taikka lain tai virallisen tahon sitovan määräyksen
noudattamiseksi.
Tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat
A. Kohde: Tämän Sopimuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn kohteena ovat
Rekisterinpitäjän asiakkaiden eli rekisteröityjen tiedot.
B. Kesto: Toimittajan ja Rekisterinpitäjän välisesti tämän Sopimuksen mukaisen
henkilötietojen käsittelyn keston määrää Rekisterinpitäjä ellei sovellettavasta
lainsäädännöstä muuta johdu.
C. Tarkoitus: Tämän sopimuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
Toimittajan Palveluiden tuottaminen milloin tahansa.

D. Henkilötietojen käsittelyn luonne: Sopimuksessa kuvattujen Palveluiden toteuttaminen
ja tuottaminen milloin tahansa.
E. Tietojen luonne: Rekisterinpitäjän järjestelmiin tallennetut Rekisterinpitäjän tiedot
Sopimuksen mukaisten Palveluiden tuottamista varten.
F. Rekisteröityjen ryhmät: Rekisteröityihin saattaa kuulua Rekisterinpitäjän asiakkaita sekä
Rekisterinpitäjän työntekijöitä ja muita toimittajia.

Kunkin osapuolen on noudatettava soveltuvia sitovia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, mukaan lukien
Yleistä tietosuoja-asetusta, toteuttaessaan tämän Sopimuksen tarkoitusta.

4. TOIMITTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Tässä sopimuksessa määritelty erityisesti, että henkilötietojen käsittelijä eli Toimittaja
a) saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti,
mikä koskee myös henkilötietojen siirtoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
b) pitää varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet
noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen
salassapitovelvollisuus
c) toteuttaa kaikki 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet
d) noudattaa 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toisen henkilötietojen käsittelijän käytön
edellytyksiä
e) ottaa huomioon käsittelytoimen luonteen ja auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla
teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään
rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien
käyttämistä
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia
noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla
olevat tiedot
g) pitää rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa kaikki Rekisteröityjen tiedot
rekisterinpitäjälle, käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä. Toimittajan tulee
poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot
h) tulee saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen
säädettyjenvelvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai
muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset,
sekä osallistuu niihin.

5. TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET
Toimittaja saa käsitellä Henkilötietoja vain Tietosuojalainsäädännön ja Sopimuksen sekä
Rekisterinpitäjän antamien hyväksyttyjen ja ohjeistusten mukaan, ellei Toimittajaan sovellettavissa
laeissa ja asetuksissa toisin määrätä. Tällöin Toimittajan tulee ilmoittaa Rekisterinpitäjälle
tällaisesta sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesta vaatimuksesta ennen Henkilötietojen
käsittelemistä, elleivät kyseiset lait ja asetukset kiellä tällaisen ilmoituksen tekemistä.
Rekisterinpitäjän avustaminen
Ottaen huomioon Henkilötietojen Käsittelyn luonne, Toimittajan tulee
•

•

avustaa Rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä
Rekisterinpitäjän velvollisuudessa vastata pyyntöihin, jotka koskevat Rekisteröidyn
oikeuksien käyttämistä ja
autettava Rekisterinpitäjää varmistamaan tämän laillisten velvollisuuksien
noudattaminen, kuten Rekisterinpitäjän tietoturvassa, tietosuoja-arviossa ja
Tietosuojalainsäädännön mukaisessa ennakkokuulemisvelvollisuudessa.

Tietoturva
GDPR:n ensimmäisestä soveltamispäivästä lähtien Toimittajan tulee toteuttaa tekniset, fyysiset
ja organisatoriset toimenpiteet, joilla noudatetaan GDPR:n mukaisia käsittelyn turvallisuuteen
liittyviä velvollisuuksia.

Luottamuksellisuus
Toimittajan
on
varmistettava,
että
käsitellyt
Henkilötiedot
pysyvät
luottamuksellisena. Toimittajan tulee varmistaa, että henkilöt, jotka Toimittaja on valtuuttanut
käsittelemään Henkilötietoja, sitoutuvat salassapitovelvollisuuteen tai että heitä sitoo
asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Tietojen siirtäminen
Elleivät Osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin, Toimittaja ei saa siirtää Rekisteripitäjän
rekisterissä olevia tietoja kolmannelle taholle ilman Rekisterinpitäjän kirjallista lupaa.

Toimittaja ei saa siirtää mitään Henkilötietoja myöskään kolmanteen maahan Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella muutoin kuin Rekisterinpitäjän etukäteisten kirjallisten
ohjeistusten ja tämän Sopimuksen nimenomaisten ehtojen mukaisesti.

Ilmoitus Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Mikäli tapahtuu tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten
käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen,
muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin, Toimittajan tulee ilmoittaa tästä
Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tultua ilmi.

Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen päätyttyä tai Rekisterinpitäjän kirjallisesta pyynnöstä
Toimittajalla ei ole enää lupa käyttää Rekisterinpitäjän antamia tietoja. Toimittajan on joko
tuhottava tai palautettava Rekisterinpitäjälle kaikki Toimittajan vastuulla olevat Henkilötiedot, ellei
laissa toisin määrätä.
Toimittajalla on oikeus palauttaa Rekisterinpitäjälle ja tuhota kaikki käsitellyt Henkilötiedot, mikäli
Rekisterinpitäjä ei ole pyytänyt Toimittajaa tuhoamaan tai palauttamaan Henkilötietoja
kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun kyseinen Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
päättynyt.
Alihankkijat
Toimittajan tulee varmistaa, että alihankkijat noudattavat kaikkia tässä ja muissa toimittajan ja
Rekisterinpitäjän välisissä sopimuksissa asetettuja salassapito-, tietoturvallisuus- ja muita
velvollisuuksia. Toimittaja on täysimääräisesti vastuussa alihankkijoiden velvollisuuksien
suorituksesta.
Toimittajan tulee ilmoittaa Rekisterinpitäjälle kaikista mahdollisista alihankkijoita, joita hän käyttää
tai alihankkijoita koskevista muutoksista.

6. TARKASTUKSET
Rekisteripitäjällä tai Rekisteripitäjän määräämällä tunnustetulla itsenäisellä kolmannella
auditoijalla, jolla on taattu kokemus ja käytännöt, on oikeus milloin tahansa tämän Sopimuksen
voimassa ollessa suorittaa Toimittajalle auditointeja ja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että
Toimittaja noudattaa erityisesti teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, joiden toteuttamista
vaaditaan. Toimittajalla on oikeus olla hyväksymättä tiettyä kolmatta tahoa, mikäli kolmas taho on
Toimittajan kilpailija.

Rekisteripitäjän on etukäteen annettava kirjallinen ilmoitus Toimittajalle viimeistään
kuusikymmentä (60) kalenteripäivää ennen auditointia. Auditoinnit tulee järjestää Toimittajan
normaalien työaikojen puitteissa. Toimittajan tulee avustaa Rekisteripitäjää auditoinnin
suorittamisessa ja veloittaa tällaisesta avusta Sopimuksessa asetettujen hinnoittelu- ja
maksuehtojen mukaisesti.
Mikäli auditoinnissa havaitaan Toimittajasta johtuva olennainen virhe, Toimittaja vastaa virheen
löytämiseksi ja poistamiseksi vaadittavista omista kustannuksistaan. Välillisiä kustannuksia ei
korvata. Vuodessa voidaan suorittaa enimmillään yksi (1) auditointi.

7. VOIMASSAOLOAIKA JA PÄÄTTYMINEN
Tämä Sopimusliite astuu voimaan 25.5.2018 molempien Sopijapuolten allekirjoitettua sen ja
pysyy voimassa niin kauan kuin Toimittaja käsittelee Rekisterinpitäjän henkilötietoja puolesta ja
lukuun.

8. MUUT EHDOT
•

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset,
sekä Sopimuksen mukaista riidanratkaisua.

•

Tämä Sopimusliite korvaa kaikki aiemmat Sopijapuolten väliset henkilötietojen käsittelyä
ja tietosuojaa koskevat sopimukset sekä tämän Sopimusliitteen kanssa ristiriidassa
olevat Sopimuksen ehdot, elleivät Sopijapuolet erikseen toisin sovi kirjallisesti.

