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YLEISTÄ EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSESTA (GDPR)
EU:n Tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava
tietosuoja-asetuksen mukaista.
Tietosuoja-asetuksesta (jäljempänä ”tietosuoja-asetus” tai ”asetus”) käytetään myös nimitystä GDPR eli
General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia
on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.
Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee
mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja
velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat
kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

KORTTILINNA OY HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ
Olemme valinneet Korttilinna Oy:n (Y-tunnus 2375682-0) korttitoimittajaksemme. Tästä syystä
Korttilinna Oy käsittelee yrityksemme työntekijöiden henkilötietoja. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä
toimii edelleen yrityksemme. Korttilinna Oy on henkilötietojen käsittelijä.

KORTTILINNA OY:N VELVOITTEET
Korttilinna Oy ottaa tietoturva-asiat vakavasti ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan tilauksen mukaisten
tuotteiden / palveluiden tuottamiseksi tai valmistamiseksi.
Korttilinna Oy:llä eli Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja mihinkään
muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi.
Korttilinna Oy saattaa siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jos tilattujen tuotteiden
valmistaminen tai vallitseva valmistusprosessi sitä vaatii. Tällaisessa tilanteessa henkilötietojen
käsittelijän on noudatettava niitä velvoitteita, joita tietosuoja-asetuksessa määritellään kansainvälisille
henkilötietojen siirroille EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

LUOVUTETUT HENKILÖTIEDOT
Korttilinnalle on luovutettu ainoastaan korteissa näkyvät yksilöintitiedot. Yrityksemme vastuulla on
toimittaa henkilötiedot toimittajalle tietoturvallisesti. Korttilinna Oy tarjoaa tietojen toimittamiseen
soveltuvat tilausjärjestelmät. Henkilötiedot poistetaan järjestelmistä kohtuullisen ajan kuluttua tilattujen
tuotteiden toimittamisen jälkeen.

SALASSAPITO
Kaikkia henkilötietoja, joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun, pidetään
rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä sitoutuu pitämään tiedot salassa
ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä
tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen.
Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa
organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset
alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai
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muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena.
Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta. Toimittajan
palveluksessa työskentelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevät vain ne
henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

TIETOTURVA
Korttilinna Oy huolehtii riittävän tietoturvan noudattamisesta. Tuotanto- ja varastotiloihin pääsevät vain
yrityksen palveluksessa olevat henkilöt. Korttilinna Oy:n toimitilat ovat suojattu kulunvalvonnalla ja
hälytysjärjestelmällä sekä vartiointipalvelulla. Korttilinna Oy vastaa siitä, ettei tuotantotiloihin tai
varastoon pääse ulkopuolisia henkilöitä tai muita asiakkaita. Korttilinna Oy:n palveluksessa olevilla
henkilöillä on riittävä koulutus ja perehdytys tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.
REKISTERÖIDYN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö
rekisterinpitäjälle eli yrityksellemme, eikä siis Korttilinna Oy:lle. Rekisterinpitäjä ottaa tarvittaessa
yhteyden Korttilinna Oy:hyn, joka tekee tarvittavat korjaukset tai poistot.
LISÄTIEDOT
Lisätietoa Korttilinna Oy:stä, heidän tarjoamistaan palveluista, tuotteista ja tietosuoja-asioista on
saatavilla heidän verkkosivuiltaan www.korttilinna.fi
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