
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
24.5.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sitowise Oy 

Osoite 

Tuulikuja 2, 02100 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuoja@sitowise.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jussi Kurikka-oja 
Osoite 

Tuulikuja 2, 02100 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuoja@sitowise.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kaiku-palvelu 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kerättäviä tietoja käytetään Kaiku-extranet -palvelun sekä sen kautta käytettävien Sitowisen 
verkkopalveluiden käyttäjäoikeushallintaan. Palvelun käytöstä lokiin kertyviä tietoja käytetään 
palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan teknisten ongelmien ja väärinkäytösten 
selvittämiseen.  
 
Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes tunnuksesi poistetaan 
Kaiku-palvelusta.  
Rekisteröidyn tarkistusoikeus: Käyttäjä voi tarkistaa tietonsa palvelusta itse.  
Virheellisten tietojen oikaisu: Käyttäjä voi korjata tietonsa palvelussa itse. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Seuraavat tiedot noudetaan käyttäjän suostumuksella aina kun kirjaudut palveluun: käyttäjätunnus  
 
 
Seuraavat tiedot kerätään käyttäjältä palveluun rekisteröidyttäessä: etunimi, sukunimi, 
puhelinnumero, käyttäjäkuva, yritys, yksikkö, asema, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, 
kieli. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Sitowisen sisäiset käyttäjät sekä Sitowisen asiakkaat ja yhteistyökumppanit.      
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tiedot ovat järjestelmässä ainoastaan projektiryhmien ja sitowiseläisten nähtävillä. Tietoja ei siirretä 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jokaista Sitowiseläistä sitoo vaitiolovelvollisuus sekä yrityksen sisäisissä että asiakkaita koskevissa 
asioissa. Tietoja käytetään vain työtehtävien hoitamista varten. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoverkossa siirrettäessä käyttäjätunnustiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Henkilötiedoista 
palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla. 
Tietosuoja on rakennettu käyttäjäroolien ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Järjestelmän käyttö 
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä 
kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai 
englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely 
ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. 
 
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen 
asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. 
 
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen 
toteutetaan viivytyksettä. 
 
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. 
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan 
syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta 
markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan 
unohdetuksi. 

 


