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Tietosuojaseloste
Tällä selosteella rekisterinpitäjä informoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti
henkilötietojen käsittelystä. Tätä selostetta päivitetään tarvittaessa.
1

Rekisterinpitäjä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämisja hallintokeskus (KEHA-keskus)
PL 1000, 50101 Mikkeli
Kutsunumero 0295 020 000
kirjaamo.keha@ely-keskus.fi

2

Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
tietosuoja.keha(a)ely-keskus.fi

3

Rekisterin nimi
Cloudia Kilpailutus

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artiklan 6 b- ja c-kohtiin. B-kohdan mukaan käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ja c-kohdan mukaan käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on hankintalain mukaisen kilpailuaineiston käsittely
sekä säilytys.
Kyseessä on hankintaan liittyvää kilpailutusprosessin aikana kerättyä tietoa, joita tarjoaja tai tarjoajan edustaja toimittaa. Kilpailutusprosessin aikana käsitellään esimerkiksi
referenssitietoja.

5

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Cloudia Kilpailutus -rekisteriin tallennetaan kilpailutuksesta vastaavien henkilöiden (hankinta-asiantuntijat ja hankintakonsultit) osalta seuraavat henkilötiedot:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
Cloudia Kilpailutus -rekisteriin tallennetaan tarjouskilpailuista kiinnostuneiden ja niihin
osallistuneiden tahojen osalta seuraavat henkilötiedot:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Y-tunnus
2296962-1

PL 1000, 50101 Mikkeli
Kutsunumero 0295 020 000

kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
www.keha-keskus.fi
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•

Mahdolliset muut tarjouskilpailuun osallistuneen tahon antamat henkilötiedot, kuten palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden ansioluettelot

Kirjautuneiden käyttäjien tiedot säilytetään niin kauan kuin ovat käyttäjiä (sen jälkeen
tietoa säilytetään käyttäjään liittyvissä lokitiedoissa).
Kilpailutusmateriaalin säilytysaika on 30 vuotta ja päättyneitä kilpailutuksia poistetaan
järjestelmästä tarpeen mukaan useammin. Kilpailutusasiakirjoihin yhdistettävää käyttäjätietoa (esim. lokitiedot) säilytetään enintään niin kauan kuin kilpailutus säilytetään järjestelmässä.
6

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä tietolähteenä on itse käyttäjä tai käyttäjän edustaja.
Henkilötietoja sisältävän tarjousaineiston toimittaa tarjoaja (esim. Hanki-tarjouspalvelun
kautta).

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tietoja luovutetaan vain käyttötarkoituksen
mukaiseen viranomaiskäyttöön ja sopimusosapuolille.
Asiakirjat siirretään USPA-asianhallintajärjestelmä tai HHJ Hankeaineiston hallintajärjestelmään.

8

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32.
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan
vain siihen oikeutettu henkilö. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Palveluun tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät (hankinta-asiantuntijat) tai tämän valtuuttamat kolmannen tahon työntekijät (hankintakonsultit). Hankintakonsulteilla on pääsy vain rekisterin sisältämiin tietoihin, joihin heille on erikseen annettu oikeus.
Rekisteritietojen tarkastaminen on suojattu työntekijän sähköisellä tunnistuksella, ja tietojen tarkastamisesta tallennetaan merkintä Palvelun lokiin. Rekisterinpitäjän työntekijät
tai alihankkijoiden työtekijät eivät pääse perusteettomasti tarkastelemaan käyttäjän Palvelussa olevia tietoja.
Lokitiedoston tietoja käytetään ainoastaan palvelun mahdollisten toimintavirheiden sekä
tietoturvauhkien selvittämiseen. Pääsy lokitiedostoihin on sallittu vain niille henkilöille,
jotka osallistuvat edellä kuvattujen ongelmien selvittämiseen.
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Ylläpitojärjestelmä on Cloudia Oy:n ylläpitämä Cloudia Kilpailutus. Cloudia Oy:n tietosuojaseloste.
10 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään,
oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi
vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista
päätöksentekoa.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja oikeus tietojen poistamiseen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen
ja miten sitä tulisi muuttaa.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on myös oikeus
vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista.
Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita viranomaiset tarvitsevat lakisääteisten
tehtäviensä hoitamista varten.
12 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 77.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n tietosuoja-asetusta.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa:
www.tietosuoja.fi

