Tietosuojaseloste
Tämä on Turva Arvi -palvelun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 18.5.2018.
Työturvallisuuskeskus ry rekisterinpitäjänä
Rekisterinpitäjä on se taho, joka tekee päätökset tiedon käsittelystä ja sen turvallisesta toteuttamisesta.
Työturvallisuuskeskus tarjoaa asiakkailleen Turva Arvi –palvelun sovellusvuokrauksena ja on näin ollen
rekisterinpitäjän roolissa, kun puhutaan Turva Arvi –palvelusta.
Nomis Oy tietojen käsittelijänä
Nomis Oy tuottaa Työturvallisuuskeskukselle asiakkaille Turva Arvi -palvelun tietoteknisen toteutuksen sekä
käyttötuen.
Nomis Oy toimii Turva Arvi –palvelun tietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelijänä toimiessaan Nomis Oy
noudattaa rekisterin pitäjän antamaa ohjeistusta tietojen käsittelystä, joka on tarkemmin määritelty
Työturvallisuuskeskuksen ja Nomiksen välisissä palvelusopimuksissa ja niiden liitteissä.
Mitä ”henkilötieto” ja sen käsittely ovat?
Henkilötietoa on kaikki sellainen tieto, joka koskee luonnollista henkilöä tai hänen elinolosuhteitaan
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti häntä, hänen perhettään tai samassa
taloudessa eläviä koskeviksi (Henkilötietolaki 3§ ja EU 2016/679) Näin ollen esimerkiksi nimitiedot,
yhteystiedot, taloustiedot, terveystiedot ja IP-osoitteet, silloin kun ne voidaan liittää muihin
tunnistetietoihin.
Käsittelyksi puolestaan katsotaan kaikki vastaanottamisesta ja käyttämisestä aina säilyttämiseen ja
arkistointiin asti.
Palvelun käytöstä tallennetut tiedot
Palveluun käytöstä tallennetaan käyttäjän koneelle evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi, sekä
käyttäjän kirjautumistietoa, jota käytetään palvelun tietoturvallisuuden toteuttamiseen. Lokitietoa
kerätään palvelun henkilötietojen käsittelystä.
Rekistereiden suojauksen periaatteet
Palvelun tuottaja ja henkilötiedon käsittelijä Nomis Oy noudattaa hyvää tiedonkäsittelytapaa tiedon
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yrityksen ympäristön fyysisestä, teknisestä ja hallinnollisesta turvallisuudesta
on huolehdittu asianmukaisesti ja sitä kehitetään jatkuvasti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Työturvallisuuskeskus ry:n ja Nomis Oy:n palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Missä tietoa käsitellään
Nomis Oy käsittelee tietoa vain EU:n ja ETA:n alueella.

Turva Arvi -palvelun käyttäjärekisteri
Käyttäjärekisteriä käytetään Turva Arvi –palvelun käyttäjätietojen tallentamiseen ja käyttöoikeuksien
jakamiseen.
Tallennamme seuraavia tietoja:





Nimi
Yritys, organisaatio tai työnantaja
Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, käyttöoikeus
Osaston esimiestieto.

Yhteystiedot
Sinulla on oikeus tarkistaa itsestäsi tallennetut tiedot, pyytää tietojesi korjaamista, tulla unohdetuksi ja
pyytää tietojesi siirtoa Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti. Kaikki
asetuksen sekä mahdollisen muun Suomen lain määräämät oikeudet ovat käytössäsi, mikäli muusta laista
tai viranomaismääräyksestä ei muuta johdu.
Tietosuojaan liittyvissä tiedusteluissa ja pyynnöissä voit olla yhteydessä:
Nomis ServiceDesk
Sähköposti: servicedesk@nomis.fi
Puhelin: +358 10 7340 240
Rekisterinpitäjään voit olla yhteydessä:
Työturvallisuuskeskus ry
Pasi Paukkonen
Sähköposti: pasi.paukkonen@ttk.fi tai info@ttk.fi
Puhelin: +358 9 616 261
Nomis Oy vastaa sähköpostitiedusteluihin kolmen (3) työpäivän kuluessa. Huomaathan että kaikki pyynnöt
tulee esittää kirjallisesti ja Nomis Oy:n tulee voida varmistua pyynnön oikeellisuudesta.

