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KONSULTTILIIKE   LAINE   OY   –   HENKILÖTIETOJEN   KÄSITTELYOHJE  
Laadi�u:   26.4.2018  
Voimassa   25.5.2018   alkaen  
Viimeisin   päivitys:   30.9.2020  
 
 
 
Tämä  ohje  perustuu  EU:n  �etosuoja-asetuksen  (GDPR  eli  General  Data  Protec�on  Regula�on)            
määräyksiin,   joita   aletaan   soveltaa   25.5.2018   alkaen.  
 
 
 
Rekisterinpitäjä: Konsul�liike  Laine  Oy  toimii  omaan  käy�öönsä  keräämien  henkilö�etojen         

rekisterinpitäjänä   (katso   kohta   I).  
 
Henkilö�etojen   käsi�elijä:  

Konsul�liike  Laine  Oy  toimii  asiakasyhteisöilleen  kuuluvien       
henkilö�etojen   käsi�elijänä   (katso   kohta   II).   

 
Tietosuojavastaava: Konsul�liike  Laine  Oy:n  �etosuojavastaavana  toimii  Laura  Laine,        

toimitusjohtaja.  
 
 

I. Rekisterinpitäjänä   kerätyt   �edot   (yrityksen   oma   käy�ö)   ja   �etojen   keräämisen   tarkoitus  
Kerätyt   �edot  Käy�ötarkoitus  

A. Henkilön   nimi,    laskutusosoite,  
puhelinnumero,   sähköpos�osoite  

asiakaslaskutus,   perintä,   �edotus   ja  
asiakaspalvelu/vies�ntä  

B. työntekijöiden   nimi,   osoite,  
sosiaaliturvatunnus,  
pankki�linumero,   muut  
työsuhteeseen   lii�yvät   �edot  

palkanlaskenta  

 
 

II. Henkilö�etojen  käsi�elijänä  kerätyt  �edot  (asiakasyhteisöjen  �edot)  ja  �etojen         
keräämisen   tarkoitus  
Kerätyt   �edot  Käy�ötarkoitus  

A. Henkilön   nimi,   laskutusosoite,  
puhelinnumero,   sähköpos�osoite  

asiakkaan   myyn�laskutus,   perintä,  
�edotus   ja   asiakaspalvelu/vies�ntä,  
asiakkaan   jäsen-   ja   laskutusrekisterien  
ylläpito,   hallinto  
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B. Yhteisön   työntekijöiden   tai  
hallitusten   jäsenten  
sosiaaliturvatunnus,  
pankki�linumero,   muut  
työsuhteeseen   lii�yvät   �edot  

palkanlaskenta,   palkkioiden   laskenta  

 
 

III. Tietoturva:   henkilö�etojen   tallennuspaikka   ja   �etojen   suojaaminen  
 

Kerätyt   �edot  Tallennuspaikka  Suojaaminen  
Kohta   I.A   ja   II.A  Soveltuvin   osin:   

MeritAk�va   (pilvi)  
Google   G   Suite   (pilvi)  
Työ�etokone  
Matkapuhelin  
USB-tallennuslai�eet  
Paperikansiot  

 
Salasana  
Salasana  
Salasana   tai   PIN-koodi  
Salasana   tai   PIN-koodi  
Salasana  
Lukituissa   �loissa  

Kohta   I.B   ja   II.B  Palkka.fi  Salasana  
 

 
IV. Henkilö�etojen   �etoturvaan   lii�yvä   sopimusliite   asiakkaiden   kanssa  

Konsul�liike  Laine  Oy:n  asiakkaiden  kanssa  solmitaan  �etosuojaa  koskeva  erillinen          
sopimusliite.  

 
V. Henkilö�etojen   toimi�aminen,   palau�aminen   tai   hävi�äminen  

Henkilö�edot  toimitetaan  erikseen  pyyde�äessä  henkilöille/yrityksille,  joita  kerätyt        
henkilö�edot   koskevat.   
 
Kerätyt  kohdan  II.A  ja  II.B  henkilö�edot  palautetaan  rekisterinpitäjänä  toimiville          
asiakasyhteisöille   joko   asiakassuhteen   lopussa   tai   muuten   erikseen   sovitus�.   
Koh�en  I.A  ja  I.B  henkilö�edot  hävitetään,  mikäli  niitä  ei  edes  arkistoin�tarkoituksessa            
tarvita  enää  niiden  käy�ötarkoitusta  varten.  Koh�en  II.A  ja  II.B  henkilö�etoja  ei            
lähtökohtaises�  hävitetä,  vaan  ne  toimitetaan  aina  rekisterinpitäjille  lopullisia         
toimenpiteitä   varten.  
 
Henkilö�etoja   sisältävät   paperitulosteet   hävitetään   paperisilppurilla.  
 
 

VI. Sisäiset   toimet   henkilö�etojen   suojaamiseksi  
Kohdassa   III.   lueteltujen   suojaamistoimenpiteiden   lisäksi   yritys   toimii   seuraavas�:  
 
1. Työntekijöiden   kanssa   solmitaan   salassapitosopimus.  
2. Yh�ön  toimitusjohtajalla  on  oikeus  työsuhteen  lopu�ua  työntekijöiden        

käy�öoikeuksien  poistamiseen  (sähköpos�,  pilvipalvelut,  kirjanpito-ohjelma,      
puhelinlii�ymä).  

3. Työntekijöillä   on   �etoturvaraportoin�velvollisuus   toimitusjohtajalle.  
4. Työntekijöitä  on  ohjeiste�u  suojaamaan  kaikki  työlai�eensa  ja  toimitusjohtaja  on          

tarkastanut   suojauksen.  
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5. Ulkopuolisten  pilvitallennuspalveluiden  käy�ö  tapahtuu  ainoastaan  toimitusjohtajan       
valitsemilla/hyväksymillä   palveluntarjoajilla.  

6. Ulkopuolisista   palveluista   on   sopimukset.  
7. Yh�ön   lai�eet   (�etokoneet,   tulos�met,   kännykät)   on   lista�u   rekisteriin.  
8. Yh�ö   käy�ää   lai�eissaan   soveltuvia   virustorjuntaohjelmia   sekä   palomuureja.  
9. Langa�omat   verkot   on   sala�u   (myös   työntekijöiden   etätyössä   käy�ämät   verkot).  
10. Työntekijöiden  henkilökohtaisilla  lai�eilla  ei  käsitellä  henkilö�etoja  sisältäviä        

�edostoja.  
11. Henkilö�etojen  käsi�elyohje  on  jae�u  työntekijöille  ja  käytännön  toimenpiteistä         

keskusteltu.  Tietoturva-asioita  käsitellään  säännöllises�  työntekijöiden  kanssa       
tarpeen   mukaan.  

 
VII. Asiakasyhteisöjen   �etosuojaohjeet  

 
Konsul�liike  Laine  Oy:n  asiakasyhteisöt  laa�vat  rekisterinpitäjän  ominaisuudessa  oman         
henkilö�etojen  käsi�elyohjeen  (tätä  tehtävää  ei  voi  ulkoistaa),  jossa  Konsul�liike  Laine  Oy            
voidaan   soveltuvassa   asiayhteydessä   ilmoi�aa   Henkilö�etojen   käsi�elijäksi.  

 
 
Raisiossa,   30.9.2020  
 
Konsul�liike   Laine   Oy  
Laura   Laine,   toimitusjohtaja  
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