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19.2.2018

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille

Mallit tietosuojaselosteeksi ja tietotilinpäätökseksi tietosuoja-asetuksen
osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi
EU:n tieto-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus osoittaa, että se noudattaa
asetuksen velvoitteita. Tämä tarkoittaa, että asetuksen astuessa Suomessa voimaan
25.5.2018 yrityksillä täytyy olla olemassa dokumentaatio siitä, millä tavoin asetuksen vaatimukset on täytetty. Tätä varten Rakennusteollisuus RT:ssä on laadittu jäsenkirjeen liitteenä
olevat sekä RT:n nettisivulla julkaistut mallit tietotilinpäätökseksi sekä tietosuojaselosteeksi.
Mallit on laadittu tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n WP29-työryhmän
tulkinnat asiassa ovat kesken ja tietosuojavaltuutetun mallit tietotilinpäätökseksi ja tietosuojaselosteeksi ovat päivittämättä. Tästä johtuen malleihin voi tulla muutoksia edellä
mainittujen valmistuttua. RT ei pysty tällä erää takaamaan, että mallit täyttävät kaikki
EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset 25.5.2018 alkaen.

Tietotilinpäätös
Liitteenä on malli tietotilinpäätöksen laatimiseksi yrityksessä. Tietotilinpäätöksen avulla kartoitetaan yrityksen nykytila henkilötietojen käsittelyn ja sen tietosuojan suhteen ja täytetään samalla osaltaan tietosuoja-asetuksen mukaista osoitusvelvollisuutta EU:n tietosuojaasetuksen velvoitteiden noudattamisesta.

Tietosuojaseloste
Liitteenä on myös malli tietosuojaselosteeksi. Tietosuojaselosteen avulla osoitetaan kunkin
yrityksessä muodostuvan henkilötietorekisterin käsittely ja tietosuoja yrityksessä ja täytetään samalla osaltaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista osoitusvelvollisuutta tietosuojaasetuksen velvoitteiden noudattamisesta.

Lisätietoja:

Anne Hirsiniemi, puh 09 1299 269
anne.hirsiniemi@rakennusteollisuus.fi
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Liite 1: Talo/6/2018
TIETOTILINPÄÄTÖS – MALLI
Alla on malli tietotilinpäätöksen laatimiseksi yrityksessä, jolla kartoitetaan yrityksen nykytila henkilötietojen käsittelyn tietosuojan suhteen ja täytetään samalla osaltaan tietosuoja-asetuksen mukaista osoitusvelvollisuutta tietosuoja-asetuksen velvoitteiden noudattamisesta.
Malli on laadittu tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n WP29-työryhmän tulkinnat asiassa ovat kesken ja tietosuojavaltuutetun mallit ovat päivittämättä, josta johtuen malliin voi tulla muutoksia edellä mainittujen valmistuttua. RT ei pysty tällä erää takaamaan, että malli täyttää kaikki EU:n
tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset 25.5.2018 alkaen.
‐

Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

‐

Käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste?

‐

Onko henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu ja onko tietosuoja huomioitu ulkoistussopimuksessa (HOX! Asetuksessa lueteltu pakolliset sopimusehdot)?

‐

Luovutetaanko henkilötietoja yrityksestä ja millä perusteella?

‐

Henkilötietojen käsittelijät, heidän perehdytys/koulutus ja yrityksen ohjeistus henkilötietojen käsittelyn tietosuojasta?

‐

Miten huolehdittu tietoturvasta ja käsittelyn rajoittamisesta määräaikoineen (tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet)?

‐

Miten toteutetaan rekisteröityjen oikeudet?

‐

Tuleeko nimetä tietosuojavastaava?

‐

Tietoturvaan liittyvien riskien arviointi (ja tarvittaessa vaikutustenarviointi) ja minimointi
sekä toimenpiteet tietoturvaloukkausten yhteydessä?

 Korjaa mahdolliset puutteet edellä mainituissa ja dokumentoi tietotilinpäätöksen lopputulos = yrityksen tietosuoja-asetuksen mukainen tilanne henkilötietojen käsittelyn tietosuojan suhteen
 Laadi tietosuojaseloste kunkin henkilörekisterin osalta
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Liite2: Talo/6/2018
TIETOSUOJASELOSTE – MALLI
Alla on malli tietosuojaselosteeksi, jonka avulla osoitetaan kunkin yrityksessä muodostuvan henkilörekisterin käsittely ja tietosuoja ja täytetään samalla osaltaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista osoitusvelvollisuutta tietosuoja-asetuksen velvoitteiden noudattamisesta.
Malli on laadittu tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n WP29-työryhmän tulkinnat asiassa ovat kesken ja tietosuojavaltuutetun mallit ovat päivittämättä, josta johtuen malliin voi tulla muutoksia edellä mainittujen valmistuttua. RT ei pysty tällä erää takaamaan, että malli täyttää kaikki EU:n
tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset 25.5.2018 alkaen.
Rekisterinpitäjä

Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
Rekisterin nimi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (ml.
säilyttämisajat)

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ETA:n
ulkopuolelle

Käsittelyyn liittyvät riskit ja mahdollinen vaikutustenarviointi

4 (4)

Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet

A) Manuaaliset aineistot

B) Sähköiset aineistot

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Informointi tietojen käsittelystä
Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
Virheellisten tietojen oikaisu
Oikeus vaatia tietojen poistamista
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
Oikeus saada tietonsa siirretyksi
Oikeus saada itseään koskevat tiedot
Tiedonanto tietoturvaloukkauksesta

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidylle

