
1Lisätietoja

Tietosuojaopas pienille yrityksille

Lisätietoja -liite
Tietosuojaopas pienille yrityksille

Helmikuu 2019



2Lisätietoja

Tietosuojaopas pienille yrityksille

Alkusanat
Tämän Lisätietoja -liitteen tarkoitus on ohjata sinut niihin tietosuoja-asetuksen kohtiin, jotka liittyvät Tietosuojaopas pienille yrityksille -julkaisun eri osien sisältöihin. 

Keräsimme liitteeseen tietosuoja-asetukseen liittyvät viittaukset, jotta sinun ei tarvitsisi kahlata läpi monikymmensivuista tietosuoja-asetusta löytääksesi asiat, jotka 
liittyvät oppaassa käsiteltyihin aiheisiin. 

Lisäksi löydät liitteestä myös viittauksia muihin lakeihin sekä erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen oppaisiin ja kirjoituksiin. Liitteen otsikointi seuraa Tietosuojaopas pienille 
yrityksille -julkaisun otsikointia, jotta lisätiedot olisivat helposti löydettävissä. Liite sisältää paljon linkkejä, joten huomioithan, että linkkiosoitteiden toimivuutta ei voida 
taata pitkälle tulevaisuuteen. Linkkien toimivuus on tarkastettu tammikuussa 2019. 

Tietosuoja-asetus
Tietosuoja-asetus itsessään rakentuu siten, että siinä on ensin johdanto-osa, jossa on 173 kohtaa ns. resitaalia. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa perustellaan ja 

kuvataan hiukan laajemmin sanallisessa muodossa asetuksen tavoitteita ja tulkintoja. Sen jälkeen tulee varsinaiset artiklat, joita on 99 kappaletta. Artiklat ovat tärkeimpiä 
”pykäliä”, jotka asettavat velvoitteet ja resitaaleista löytyy perusteluita ja lisäselvityksiä artiklojen vaatimusten tulkitsemiseksi tarkemmin. 

Kummastakaan osasta suurin osa ei koske pien- ja mikroyrityksiä. Siksi ei kannata ottaa koko asetustekstiä iltalukemistoon. Tarvitset siitä vain pientä osaa. Tästä 
lisäosasta löydät sinua koskevat kohdat. Ja suositeltavaa on, että luet läpi jokaisen osan kohdalla vähintään ne artiklat, joihin osissaa viitataan. Johdanto-osan resitaaleja ei 
ole välttämätöntä lukea läpi, ellei sitten jokin asia ala askarruttamaan niin, että koet tarvitsevasi lisätietoa asiasta. 

Asetustekstiä löytyy luettavana eri muodoissa ja eri puolelta internettiä. Voit toki käyttää lähteenä, mitä tahansa versiota, mutta kannattaa aina muistaa, etteivät kaikki 
versiot ole aina täydellisiä. 

Virallinen tietosuoja-asetus 679/2016 löytyy EU:n sivuilta suomeksi, osoitteesta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
 

Tietosuojalaki
Suomessa on tämän vuoden alussa astunut voimaan kansallinen lainsäädäntö - tietosuojalaki. Tietosuojalaki kumoaa mm. henkilötietolain, mutta ei tuo mukanaan mitään 

poikkeamia tietosuoja-asetukseen, joka Suomessa on suoraan velvoittava lainsäädäntö. Sen sijaan tietosuojalaki tarkentaa kansallista liikkumavaraa, jonka komissio jätti 
asetusta laatiessaan jäsenvaltioiden vastuulle. Lait eivät siis ole ristiriidassa, vaan kyse on toisiaan täydentävistä laeista. 

Tietosuojalaki tarkentaa sitä, mihin tietosuoja-asetus ei anna tarkkaa vastausta. Jos jossain kohdassa ei ole viittauksia tietosuojalakiin, se tarkoittaa sitä, että kaikki 
tarvittava tieto löytyy jo tietosuoja-asetuksesta. Viittausten puute ei siis tarkoita sitä, ettei asiaa tarvitsisi huomioida. Pitää muistaa, että vaikka tietosuoja-asetus on 
EU-tasoista lainsäädäntöä, asetuksena sitä sovelletaan sellaisenaan jokaisessa EU-maassa aivan kuin se olisi maan omaa lainsäädäntöä. 

 Tietosuojalaki 1050/2018 löytyy Finlexin säädöskokoelmista, osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
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2. Alkuun

1. Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit 
  https://arjentietosuoja.fi/

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Elinkeinoelämän keskusliitto
Tietopaketti yrityksille: EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/tietosuojalainsaadanto/tietopaketti-yrityksille-on-aika-valmistautua-eun-yleiseen-tietosuoja-asetukseen/

Suomen Yrittäjät, Yrittäjän tietosuojaopas
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-tietosuojaopas-570864

Kauppakamari, Tietosuoja pähkinänkuoressa, tietosuojaopas yrityksille
https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/11/tietosuoja-pahkinankuoressa.-tietosuojaopas-yrityksille.verkkoversio.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivut
https://tietosuoja.fi/etusivu

Euroopan tietosuojaneuvosto
https://edpb.europa.eu/

3. Henkilötietojen kartoittaminen

2. Tietosuoja-asetus, Erityisesti artikla 4, Määritelmät 1 ja 2, Henkilötieto, henkilötietojen käsittely
Liittyvät johdanto-osion resitaalit: 27, 158 ja 160

3. Tietosuoja-asetus, Artikla 25, Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, kohta 2 – Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja:  
 ”Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin  
 erityisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.”

https://arjentietosuoja.fi/
https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/tietosuojalainsaadanto/tietopaketti-yrityksille-on-aika-valmistautua-eun-yleiseen-tietosuoja-asetukseen/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-tietosuojaopas-570864
https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/11/tietosuoja-pahkinankuoressa.-tietosuojaopas-yrityksille.verkkoversio.pdf
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://edpb.europa.eu/
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MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, henkilötietojen käsittely
https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten ja lainmukaisuuden selvittäminen

4. Tietosuoja-asetus, Artikla 6, Käsittelyn lainmukaisuus 
  Liittyvät resitaalit 39, 40, 41 
 
  Suostumuksen osalta resitaalit 32, 42 ja 43 
  Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä resitaali 44 
  Lakisääteisten velvoitteiden ja yleisen edun osalta resitaali 45 
  Rekisteröidyn elintärkeiden etujen osalta resitaali 46 
  Oikeutettuun etuun liittyvät käsittelyn osalta resitaalit 47 ja 48 
  Jatkokäsittelyä eri käyttätarkoituksia varten koskeva resitaali 50

5. Tietosuoja-asetus, Artikla 4, Määritelmät, erityisesti: 7, 8, 9, 11 ja 18 
  Määritelmiin liittyvät johdanto-osion resitaalit: 1, 13, 27, 79)

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojalaki 
4 § - Käsittelyn lainmukaisuus – tarkentaa vain yleisen edun ja julkisen vallan perusteella käsiteltävää henkilötietoa. Ei siis kosketa pääsääntöisesti pienyrityksiä 
5 § - Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettava ikäraja (13 v.) 
6 § - Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely
7 § - Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvä käsittely
29 § - Henkilötunnuksen käsittely
30 § - Henkilötietojen käsittely työsuhteen yhteydessä
35 § - Vaitiolovelvollisuus

https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
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Rikoslaki 
9 § - Tietosuojarikos
38 luku - Salassapito ja viestintäsalaisuus 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, milloin henkilötietoja saa käsitellä?
https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet

WP29 dokumentti WP249, Opinion 2/2017 on data processing at work (suomeksi: Lausunto 2/2017 tietojenkäsittelystä työpaikalla) 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169

5. Riskienhallinta

6. Tietosuoja-asetus, Artikla 24, Rekisterinpitäjän vastuu 
  Resitaali 74 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 25, Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, erityisesti kohta 1 

7. Tietosuoja-asetus, Artiklat 35 – 36, Tietosuojan vaikutustenarviointi 
  Resitaalit 77, 84, 90, 91, 92, 93, 94 ja 95 

8. WP29 dokumentti WP248, Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the  
 purposes of Regulation 2016/679 (ladattavissa suomeksi: Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää ”liittyykö käsittelyyn  
 todennäköisesti” asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu ”korkea riski”)  
 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236

Riskien käsittelyn osalta on syytä pohtia tietoturvaa enemmänkin. Tietoturvasta säädetään tarkemmin artiklassa 32, joka voi olla hyvä lukaista läpi. Lisäksi tietoturvaan ja 
tiedon suojaamiseen liittyvistä asioista mainitaan johdanto-osan resitaaleissa 26, 28, 29, 75, 78, 83 ja 156.

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi
https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit

https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
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Asetuksessa ei ole erikseen määritelty sitä, miten riskit on hallittava. Menetelmät ja keinot saa siis jokainen organisaatio valita itse. Siksi voi olla hyödyllistä tutustua 
erilaisiin netistä löytyviin riskienhallinnan menetelmiin. Pienissä ja mikroyrityksissä oppaan esittelemä tapa riittää hyvin, mutta syvällisemmin tietoa löytyy esimerkiksi:

Suomen Riskienhallintayhdistys, PK-RH-riskienhallinta
https://www.pk-rh.fi/

6. Tietojen siirrot ja sopimukset käsittelijöiden kanssa

Rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisistä vastuista ja sopimusvelvoitteista

9. Tietosuoja-asetus, Artikla 28 
  Resitaalit 81 ja 83  
  Resitaalit 108 ja 109 erityisesti henkilötietojen siirtoja koskien rekisterinpitäjän ja käsittelijän välillä

10. Suomen yrittäjät 
  https://www.yrittajat.fi/  
  Navigaatiosta: Jäsenille – Asiakirjapankki, sopimusmallit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

11. Tietosuoja-asetus, Henkilötietojen siirroista EU-alueen ulkopuolelle oppaassa käsitellään vain pari tavanomaisinta, jotka yleensä riittäävät normaalien  
  pienyritysten toiminnassa. Jos niistä ei löydy kuitenkaan soveltuvaa vaihtoehtoa, löydät tästä myös muut siirtoja koskevat säännöt.  
   
  Kaikkiin henkilötietojen siirtoihin liittyvät tietosuoja-asetuksen johdanto-osan resitaalit 101 – 116.

 
Tietosuoja-asetus, Artikla 44, Siirtoja koskeva yleinen periaate
Tietosuoja-asetus, Artikla 45, Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella
Tietosuoja-asetus, Artikla 46, Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen 
Lisäksi resitaalit 77 ja 81
Tietosuoja-asetus, Artikla 47, Yritystä koskevat sitovat säännöt 
Lisäksi resitaali 168
Tietosuoja-asetus, Artikla 48, Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä
Tietosuoja-asetus, Artikla 49, Erityistilanteita koskevat poikkeukset

https://www.pk-rh.fi/
https://www.yrittajat.fi/


7Lisätietoja

Tietosuojaopas pienille yrityksille

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Komission lausunnot tietosuojan tason riittävyydestä kolmansissa maissa ja mallisopimuslausekkeet sekä muuta tietoa löytyy:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi

“Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries”
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_fi

“Model contracts for the transfer of personal data to third countries”
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fi

Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -lista:
https://www.privacyshield.gov/list

WP29 dokumentti WP262, Guidelines on Article 49 of Regulation 2016/679 (“Erityistilanteita koskevat poikkeukset”)
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614232
 

7. Rekisteröityjen oikeudet

Yleisesti rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen liittyvät tietosuoja-asetuksen johdanto-osien resitaalit 4, 39, 59, 64, 73, 156

12. Tietosuoja-asetus, Artikla 15, Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
  Resitaalit 63 ja 68 
   
Kohtaan 11. liittyy myös:  
  Tietosuoja-asetus, Artikla 23, Rajoitukset (liittyy tietosuojalain pykäliin 33 ja 34) 

13. Tietosuoja-asetus, Artikla 16, Oikeus tietojen oikaisemiseen 

14. Tietosuoja-asetus, Artikla 17, Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 
  Resitaalit 62, 65 ja 66, 153 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fi
https://www.privacyshield.gov/list
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614232
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15. Tietosuoja-asetus, Artikla 18, Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
  Resitaali 67 
   
Kohtiin 12.-14. liittyy myös:  
  Tietosuoja-asetus, Artikla 19, Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 
  Resitaali 62 

16. Tietosuoja-asetus, Artikla 20, Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
  Resitaalit 68 ja 73 
 
17. Tietosuoja-asetus, Artikla 21, Vastustamisoikeus 
  Resitaalit 50, 59, 69, 70 ja 73 

18. Tietosuoja-asetus, Artikla 22, Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 
  Resitaalit 71 ja 75 

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojalaki
21 § - Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi
27 § - Henkilötietojen käsittely journalistisen, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten
28 § - Julkisuusperiaate (viranomaistoimintaan liittyen)
33 § - Rajoitukset rekisterinpitäjän velvollisuuteen toimittaa tietoja rekisteröidyille
34 § - Rajoitukset rekisteröidyn oikeuteen tutustua hänestä kerättyihin tietoihin
36 § - Ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on eri tilanteissa?
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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8. Rekisteröidyille informointi

19. Tietosuoja-asetus, Artikla 12, Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten 
  Resitaali 39, erityisesti: “Luonnollisille henkilöille olisi tiedotettava henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista sekä siitä,  
  miten he voivat käyttää tällaista käsittelyä koskevia oikeuksiaan.” 
  Resitaali 58, erityisesti: ”Läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti yleisölle tai rekisteröidylle tarkoitettujen tietojen on oltava tiiviisti esitettyjä sekä helposti saatavilla ja  
  ymmärrettäviä, ne on ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä ja lisäksi tarvittaessa ne on havainnollistettava.”  
  Resitaali 60, erityisesti: ”Asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn periaatteiden mukaisesti rekisteröidylle on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystä ja sen  
  tarkoituksista.” 
  Lisäksi resitaalit 57, 59 ja 64. Liittyvät resitaalit 166 ja 167 koskevat viranomaista lainsäätäjää.  
 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 13, Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä 
  Resitaalit 66 ja 68 
 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 14, Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä 
  Resitaalit 59, 66 ja  68 
  Poikkeukset artiklan 14 kohtien 1-4 soveltamiseen: resitaalit 50, 53, 75, 85 ja 164 
 

20. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Kerro käsittelystä rekisteröidylle 
  https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi 
  (Informointivelvoitteen edellyttämät tiedot -lomake sivun lopussa) 
  Sivulla linkki myös dokumenttiin WP260, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat  
  https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db

21. Tietosuoja-asetus, Artikla 30, Seloste käsittelytoimista 
  Resitaalit 82 ja 89

22. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Seloste käsittelytoimista  
  https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
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MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Lapsiin kohdistuvassa viestinnässä voi käyttää apuna vaikkapa Unicefin sivuilla olevaa ohjeistusta (”Child friendly resources”)
https://www.unicef.org/rightsite/484_540.htm

9. Poikkeamien hallinta ja ilmoitusvelvollisuus

23. Käsittelyn turvallisuudesta ja tietosuojaa varmistavista tietoturvatoimista 
   
  Tietosuoja-asetus, Artikla 5, Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet, erityisesti kohta 1 f. 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 24, Rekisterinpitäjän vastuu, erityisesti kohta 1  
  Tietosuoja-asetus, Artikla 25, Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 32, Käsittelyn turvallisuus, erityisesti kohdat 1 d ja 2 
  Resitaalit 83

24. Ilmoitusvelvollisuudesta 
  Yleisesti ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät tietosuoja-asetuksen johdanto-osan resitaalit 73, 85 86, 87 ja 88. 
   
  Tietosuoja-asetus, Artikla 33, Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 34, Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle

25. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietoturvaloukkaukset, poikkeamienhallinta ja niistä ilmoittaminen ml. ilmoituslomake 
  https://tietosuoja.fi/tietoturvaloukkaukset

26. Tietosuojatyöryhmän (WP29) esimerkit tietoturvaloukkauksista 
  https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214536/Esimerkkej%C3%A4+tietoturvaloukkauksista/754c16aa-152e-4f15-a458-d1579c5ea4b2

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojatyöryhmän (WP29) dokumentti WP250, Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi/9c0f2f46-33b1-4b01-9a50-9320d59bd605

https://www.unicef.org/rightsite/484_540.htm
https://tietosuoja.fi/tietoturvaloukkaukset
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214536/Esimerkkej%C3%A4+tietoturvaloukkauksista/754c16aa-152e-4f15-a458-d1579c5ea4b2
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi/9c0f2f46-33b1-4b01-9a50-9320d59bd605
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10. Nettisivut ja evästeet

EVÄSTEET
 
Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan resitaali 30.

27. Traficom (ent. Viestintävirasto), Kyberturvallisuuskeskus, Luottamuksellinen viestintä (sis. tietoa evästeiden käytöstä)
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/luottamuksellinen-viestinta

28. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (vasta ehdotus, ei vielä voimassa)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=FI

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Laki sähköisen viestinnän palveluista
205 § - Palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö

PROFILOINTI 
  
29. Tietosuoja-asetus, Artikla 4, Määritelmät, kohta 4 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 13, Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, kohta 2 f 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 14, Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, kohta 2 g 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 15, Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, kohta 1 h 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 21, Vastustamisoikeus 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 22, Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 
   Resitaalit 71 ja 75 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 35, Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, kohta 3 a 

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/luottamuksellinen-viestinta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=FI
https://tietosuoja.fi/automaattinen-paatoksenteko-profilointi
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Tietosuojatyöryhmän (WP29) dokumentti WP251, Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön panemiseksi
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Automaattinen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko/28ae24f4-3345-4fb2-8708-c84abd8f57b0

11. Sähköpostimarkkinointi

30. Tietosuoja-asetus, Artikla 6, Käsittelyn lainmukaisuus, kohta 1 a (suostumus) ja kohta 1 f (oikeutettu etu)
1 a -kohtaa (suostumus) koskevat resitaalit 32, 42 ja 43
1 f -kohtaa (oikeutettu etu) koskevat resitaalit 47 ja 48 

31. Tietosuoja-asetus, Artikla 7, Suostumuksen edellytykset 
  Edellisten lisäksi resitaali 65 koskien kohtaa 3 (suostumuksen peruuttaminen) 

 Tietosuoja-asetus, Artikla 21, Vastustamisoikeus, kohdat 2 ja 3 
 Resitaali 70

32. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja tasapainotesti 
  https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-oikeutettu-etu

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Rekisteröidyn suostumus
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on eri tilanteissa?
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

WP29 dokumentti WP259, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (ladattavissa suomeksi: Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat)
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Automaattinen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko/28ae24f4-3345-4fb2-8708-c84abd8f57b0
https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-oikeutettu-etu
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
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12. Tietosuojavastaava

33. Tietosuoja-asetus, Artikla 37, Tietosuojavastaavan nimittäminen 
  Resitaali 97 
  Tietosuoja-asetus, Artikla 38, Tietosuojavastaavan asema 
  Resitaali 97 

34. Tietosuoja-asetus, Artikla 39, Tietosuojavastaavan tehtävät 
  Resitaalit 29 ja 97 

35. WP29 ohjeistus WP243, Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet  
  https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietosuojavastaavia+koskevat+ohjeet+fi.pdf/3aad84e5-bb59-4e64-bdaf-adc1e5f2d719  
  Ja liite, Usein kysytyt kysymykset 
  https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietosuojavastaavat+UKK+fi.pdf/006f8dcb-540a-403e-a29d-b8a4b7c4814f/Tietosuojavastaavat+UKK+fi.pdf.pdf

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietosuojavastaavat
https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavat

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietosuojavastaavan nimittäminen
https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavan-nimittaminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ilmoitus tietosuojavastaavan nimittämisestä
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavastaavasta

13. Jatkuvaa toimintaa ja laadun kehittämistä

36. Tietosuoja-asetus, Artikla 5, Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet, erityisesti kohta 2: ”Rekisterinpitäjä vastaa siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan se,  
  että 1 kohtaa on noudatettu (”osoitusvelvollisuus”).” 
  Tämä ei tarkoita vain yrityksen perustamisvaihetta, vaan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on otettava huomioon jatkuvasti yrityksen toiminnassa.

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietosuojavastaavia+koskevat+ohjeet+fi.pdf/3aad84e5-bb59-4e64-bdaf-adc1e5f2d719
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietosuojavastaavat+UKK+fi.pdf/006f8dcb-540a-403e-a29d-b8a4b7c4814f/Tietosuojavastaavat+UKK+fi.pdf.pdf
https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavat
https://tietosuoja.fi/tietosuojavastaavan-nimittaminen
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavastaavasta
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 Tietosuoja-asetus, Artikla 24, Rekisterinpitäjän vastuu, erityisesti kohta 1: ” Ottaen huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä   
 luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekisterinpitäjän on toteutettava  
 tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta. Näitä toimenpiteitä on   
 tarkistettava ja päivitettävä tarvittaessa.”
 
 Tietosuoja-asetus, Artikla 32, Käsittelyn turvallisuus, erityisesti kohdat 1 b, c ja d 

37. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ajankohtaista 
  https://tietosuoja.fi/ajankohtaista

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ LISÄTIETOA: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä
https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya

https://tietosuoja.fi/ajankohtaista
https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya

