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TIETOSUOJASELOSTE
Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy
Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
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2. REKISTERINPITÄJÄ
Yrityksen nimi: Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy (jäljempänä Suunnittelukide)
Y-tunnus: Oy (1646106-3)
Osoite: Itsenäisyydenkatu 17 A, 33500 Tampere
Sähköposti: jarmo.niemi@suunnittelukide.com
Puhelinnumero: 03 223 6995
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Jarmo Niemi
jarmo.niemi@suunnittelukide.com
p. 050 411 6216
3. REKISTERI JA SEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:n asiakkaiden ja yhteistyö- ja liikekumppanien tiedot
kirjataan asiakasrekisteriin.
Kirjattavia tietoja voivat olla:
- Henkilön tai yrityksen yhteyshenkilön nimi
- Yrityksen nimi ja y-tunnus
- Henkilön asema yrityksessä
- Yrityksen osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Laskutus- ja perintätiedot
- Asiakkuuden tai yhteistyön alkamis- ja päättymispäivämäärä
- Tilaus-, osto- ja projektitiedot
- Suoramarkkinointiluvat- ja kiellot

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUKSET
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä oikeutusperusteena Suunnittelukiteessä voivat olla tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdat a, b ja f, jonka alakohdan a mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, alakohdan b, jonka mukaisesti käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ja alakohdan f, jonka mukaan
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi.
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Suunnittelukiteen päätoimialana on infrarakenteiden, erityisesti silta- ja erikoisrakenteiden
uudis- ja korjaussuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla näihin palveluihin liittyvä sopimus, asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan suostumus tai joku muu oikeutettu etu.
Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
- Asiakassuhteen hoito, hallinta ja kehittäminen,
- Asiakasviestintä
- Tilausten tekeminen ja seuranta
- Projektinhallinta
- Laskutus ja maksunvalvonta
- Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
- Markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen
- Sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset
Tietoja kerätään suoraan asiakkaalta itseltään tai yritykseltä, jonka palveluksessa rekisteröity on.

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT JA LUOVUTTAMINEN
Tietoja voidaan luovuttaa Suunnittelukiteen alihankkijoille, liikekumppaneille tai Suunnittelukiteen käyttämien järjestelmien palveluntuottajille, jotka toimivat tietosuoja-asetuksen mukaisina henkilötietojen käsittelijöinä. Suunnittelukide on hankkinut tietyt järjestelmät niitä
koskevilta asiantuntijayrityksiltä (esim. tietojenhallintajärjestelmän). Kun Suunnittelukide
käyttää alihankkijoita tai palveluntuottajia, se tekee heidän kanssaan tietosuojasopimuksen,
jolla varmistetaan henkilötietojen salassapito ja asianmukainen käsittely.
Asiakkaan tietoja ei pääsääntöisesti viedä EU-alueen ulkopuolelle. Jos tietoja tarvitsee
viedä EU-maiden ulkopuolelle, siihen pyydetään rekisteröidyltä erikseen suostumus.

6. TIETOJEN POISTAMISEN MÄÄRÄJÄAJAT
Suunnittelukide säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne
on kerätty. Tietoja säilytetään vähintään lainsäädännössä edellettyjen vaatimusten mukainen aika tai sopimuksia koskevien projektikohteiden takuuaika. Pääsääntöisesti Suunnittelukide poistaa rekisteröityjen yritysten yhteyshenkilöiden tiedot kymmenen vuoden kuluttua
projektikohteen vastaanottamisesta. Tietojen säilyttäminen kyseisen ajan on tarpeen lainmukaisten vastuukysymysten ja mahdollisten virhetilanteiden sekä kirjanpitosäädösten
vuoksi.
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7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Pääsy henkilötietoja sisältämään rekisteriin on rajattu siten, että rekisteröidyn tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne työntekijät, joilla siihen on oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja hoitaakseen työtehtäviään. Henkilöstön kanssa on tehty salassapitosopimukset ja heitä on ohjeistettu tietosuojasta ja rekisterin käytöstä. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään
huolehtien tietoturvasta. Mahdollisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään luottamuksellisesti lukituissa tiloissa siten, että niihin on pääsy ainoastaan rajatulla Suunnittelukiteen henkilökunnalla.
Suunnittelukide tekee tietosuojasopimuksen siirtäessään tietojen käsittelyn alihankkijoille tai
muille palveluntuottajille ja varmistuakseen yritysten luotettavuudesta sekä tietosuojan noudattamisesta. Mahdollinen henkilötietojen käsittelijä tekee salassapitosopimukset työntekijöidensä kanssa.
Suunnittelukide huolehtii teknisestä tietoturvasta siten, että tietokoneille ja järjestelmiin pääsee kirjautumaan ainoastaan henkilökohtaisella salasanalla. Koneille on asennettu palomuurit sekä viruksentorjuntaohjelmat. Suunnittelukiteen tiloissa luvatonta kulkua estetään
hälytysjärjestelmällä.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja saada pääsy niihin.
Hänellä on oikeus tarvittaessa pyytää niiden oikaisemista, rajoittamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen.
Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon rekisteröidyn pyynnöstä tai havaittuaan sen itse.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä allekirjoitettu kirje osoitteeseen Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, Itsenäisyydenkatu 17 A, 33500 Tampere tai skannattuna
sähköpostitse osoitteeseen jarmo.niemi@suunnittelukide.com Tallennetuista tiedoista toimitetaan kopio viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Pyyntö on maksuton, mutta jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä pyynnöistä maksun.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset,
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joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:
a) Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten
niitä muutoin käsiteltiin;
b) Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta;
c) Rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
d) Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
e) Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
f) Henkilötiedot on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on yllä olevan mukaan velvollisuus
poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon
ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen
henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit ja näiden henkilötietojen jäljennökset
tai kopiot.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on
yksi seuraavista:
a) Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c) Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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9. VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

10. OIKEUS VAHINGONKORVAUKSEEN
Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta. Kukin tietojenkäsittelyyn osallistunut rekisterinpitäjä on vastuussa
vahingosta, joka on aiheutunut käsittelystä, jolla on rikottu asetusta. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta vain, jos se ei ole noudattanut nimenomaisesti henkilötietojen käsittelijöille osoitettuja tietosuoja-asetuksen velvoitteita tai
jos se on toiminut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Suunnittelukide kehittää toimintaansa ja tietoturvaansa jatkuvasti ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.

12. LISÄTIETOJA
Jos sinulla on kysyttävää Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:n henkilötietojen käsittelyn
tietoturva-asioihin liittyen, otathan yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
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