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Tietosuojaliite	
	
1.Tausta	ja	tarkoitus	
East	Dataconst	Oy	(myöhemmin	EDC	tai	palveluntarjoaja)	toimii	henkilötietojen	käsittelijänä	EU:n	
tietosuoja-asetuksen	 28	 artiklan	 tavoin	 ja	 käsittelee	 erillisestä	 Asiakkaan	 pyynnöstä	
rekisterinpitäjänä	 toimivan	Asiakkaan	 lukuun	henkilötietoja.	EDC:n	Työmaajärjestelmässä	asiakas	
(myöhemmin	 Asiakas)	 tallentaa	 henkilötietoja	 työmaalla	 työskentelevistä	 sekä	 vierailevista	
henkilöistä	 tarvittavien	 ilmoitusvelvollisuuksien	 sekä	 määräysten	 täyttämiseksi.	 Henkilötietoja	
säilytetään	 järjestelmässä	 vähintään	 verottajan	 ilmoitusvelvollisuuden	 säädösten	 mukaisen	
ajanjakson	verran.	
	
Tämän	tietosuojaliitteen	tarkoituksena	on	sopia	Asiakkaan	henkilötietojen	suojasta	ja	tietoturvasta	
EDC:n	 tuottaessa	 Asiakkaalle	 yleisten	 ja	 palvelukohtaisten	 ehtojen	 mukaisia	 palveluita.	 EDC	 ja	
Asiakas	 noudattavat	 kulloinkin	 sovellettavaa	 tietosuojalainsäädäntöä	 käsitellessään	 sopimuksen	
perusteella	 rekisteröityjen	 henkilöiden	 tietoja.	 Tietosuojalainsäädännöllä	 tarkoitetaan	
henkilötietojen	 suojaan	 liittyvää	 kansallista	 ja	 EU-lainsäädäntöä,	 kuten	 Euroopan	 unionin	 yleistä	
tietosuoja-asetusta	(EU	2016/679).	Niitä	tietosuojaan	liittyviä	termejä,	joita	ei	ole	määritelty	tässä	
tietosuojaliitteessä,	käytetään	EU:n	yleisen	tietosuoja-asetuksen	määrittämällä	tavalla.	
	
EDC:n	 tarjoamien	 palveluihin	 tallennetut	 tiedot	 säilytetään	 EU-alueen	 sisäpuolella	 Microsoftin	
Azure-pilvipalvelussa	 (https://azure.microsoft.com/en-us/regions/).	 EDC:n	 parhaan	 käsityksen	
mukaan	Microsoftin	 tarjoama	palvelu	 täyttää	 EU:n	 tietosuoja-asetuksen	määräykset.	 EDC	ei	 saa	
käyttää	 ilman	 asiakkaan	 suostumusta	 muita	 alihankkijoita	 tietojen	 tallentamiseen.	 Asiakkaiden	
tiedot	 säilytetään	 erillisissä	 tietokannoissa,	 jotka	 eivät	 ole	 yhteydessä	 toisiinsa.	 Asiakkaiden	
henkilötietoja	 ei	 käytetä	 tai	 luovuteta	 EDC:n	 tai	 kolmansien	 käyttöön,	 vaan	 ne	 ovat	 ainoastaan	
asiakkaan	vastuuhenkilöiden	käytössä.	Poikkeuksena	kuitenkin	EDC	voi	luovuttaa	Asiakkaan	tietoja	
viranomaisille	 voimassa	 olevan	 lainsäädännön	 puitteissa.	 Vastuuhenkilöiden	 kirjautumiset	 sekä	
tietojen	 muokkaajan	 tiedot	 tallennetaan	 järjestelmään	 järjestelmän	 tietokantaan.	 Asiakkaiden	
tiedot	ovat	suojattu	vahingossa	tapahtuvalta	häviämiseltä,	 tuhoutumiselta	 tai	vahingoittumiselta	
EDC:n	hallinnoimalla	varmuuskopioinnilla.	Kaikki	tieto	Internetissä	siirretään	salattuja	standardeja	
protokollia	käyttäen.	EDC	ei	ilman	Asiakkaan	suostumusta	saa	siirtää	tarjoamiensa	pilvipalveluiden	
tietoja	Euroopan	talousalueen	ulkopuolelle.	
	
2.	Käsittely	
Asiakas	 siirtää	 EDC:n	 palveluihin	 vain	 sellaista	 tietoa,	 jota	 sillä	 on	 oikeus	 käsitellä	 kulloinkin	
soveltuvan	 tietosuojalainsäädännön	mukaan	 ja	että	 sillä	on	 laillinen	oikeus	säilyttää	keräämänsä	
henkilötiedot.	
	
Sopimuksen	 päätyttyä	 EDC	 poistaa	 kohtuullisessa	 ajassa	 ne	 sopimuksen	 perusteella	 asiakkaan	
lukuun	käsitellyt	henkilötiedot,	joita	soveltuvan	lainsäädännön	vuoksi	ei	ole	perusteltua	säilyttää.	
EDC	 säilyttää	 henkilötietoja	 sen	 aikaa	 kuin	 se	 on	 soveltuvan	 lainsäädännön	 vuoksi	 perusteltua,	
minkä	jälkeen	ne	sopimussuhteen	loputtua	poistetaan	kohtuullisessa	ajassa.		
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3.	Tietoturva 
EDC	 toteuttaa	 riittävät,	 EU:n	 tietosuoja-asetuksen	 32	 artiklan	 määrittämät	 suojatoimet	
asianmukaisten	 teknisten	 ja	 organisatoristen	 toimien	 täytäntöönpanemiseksi	 niin,	 että	 käsittely	
täyttää	 sovellettavan	 lainsäädännön	 vaatimukset.	 Näissä	 teknisissä	 ja	 organisatorisissa	
toimenpiteissä	huomioidaan	riskiä	vastaava	turvallisuustason	varmistaminen	kuten:	

• tarvittaessa	henkilötietojen,	käyttäjätunnusten	sekä	salasanojen	salaus;	
• kyky	 taata	 käsittelyjärjestelmien	 ja	 palveluiden	 jatkuva	 luottamuksellisuus,	 eheys,	

käytettävyys	ja	vikasietoisuus;	
• kyky	 palauttaa	 nopeasti	 tietojen	 saatavuus	 ja	 pääsy	 tietoihin	 fyysisen	 tai	 teknisen	 vian	

sattuessa;	ja	
• salassapitoon	liittyvät	kysymykset	ja	henkilöstön	koulutus.	

	
Jos	 EDC	 huomaa	 Asiakkaaseen	 kohdistuvan	 tietoturvaloukkauksen,	 siitä	 ilmoitetaan	 Asiakkaalle	
vuorokauden	 (24	 tuntia)	 kuluessa,	 kun	 tietoturvaloukkaus	 on	 huomattu.	 Samoin	 EDC	 välittää	
viivytyksettä	 Asiakkaalle	 saamansa	 rekisteröityjen	 pyynnöt	 ja	 muut	 yhteydenotot.	 Asiakas	 on	
velvollinen	 ilmoittamaan	 EDC:lle	 tietoon	 tulleesta	 EDC:n	 palveluihin	 kohdistuvasta	
tietoturvaloukkauksesta	välittömästi.	
	
	


