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Tekantti
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Tietosuojasääntely vuonna 2018
 EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä, yhdistyksiä ja
julkisia toimijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja
 Esim. Kassajärjestelmän asiakasrekisteri, työntekijärekisteri ja jäsenrekisteri ovat
henkilötietorekistereitä

 Aletaan soveltaa 25.5.2018, tulee osaksi lainsäädäntöä,
organisaatioiden on pakko noudattaa velvoitteita

 Suurin muutos on tilivelvollisuus: Rekisterinpitäjän pystyttävä
osoittamaan, että on toiminut lain vaatimukset täyttävällä tavalla
 Ei riitä, että varmistaa noudattavansa lakia
 Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat on suunniteltava ja dokumentoitava,
sekä pantava täytäntöön toimintatavoissa ja tekniikan osalta

Keskeisimmät uudet velvollisuudet
 Suostumus
 Jokaisen henkilöltä kerätyn tiedon kohdalta pystyttävä osoittamaan, että
keräämiseen saatu suostumus

 Ilmoitusvelvollisuus
 Jos tietoa pääsee vääriin käsiin, on siitä ilmoitettava viranomaiselle ja asianosaisille
72 tunnin kuluessa tietovuodon havaitsemisesta

 Sakot ja seuraamukset
 Tietosuoja-asetus tuo valvontaviranomaisille uutena oikeuden määrätä
rekisterinpitäjälle ja / tai henkilötietojen käsittelijälle sakkoja tai hallinnollisia
seuraamuksia tietosuoja-asetuksen velvoitteiden laiminlyönnistä
 Enimmäismäärä 4 % yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20
miljoonaa euroa

Vaikutuksia jokapäiväiseen toimintaan
 Tietosuojaviranomaisella velvollisuus valvoa asetuksen
noudattamista  organisaation on varauduttava valvontaan
 Puutteista ja ongelmista seuraa sanktioita (sakko, hallinnollinen seuraamus)

 Organisaation on:
 tehtävä selvitys nykytilanteesta, dokumentaation tasosta ja toimintatavoista
 suunniteltava henkilötietojen käsittelyn prosessit ja dokumentoitava ne
 laadittava tietosuojaseloste
 tarkastettava tietojärjestelmien sopimukset
 varmistettava riittävä tietoturva
 koulutettava henkilötietoja käsittelevä henkilöstö

Asiantuntija-apua on saatavilla eri
tasoisina palvelupaketteina
Omatoimisten
peruspaketti
• Kevyt kartoitus
• Organisaatiolle yksilöidyt
yksityiskohtaiset ohjeet
tarkempaan kartoitukseen,
dokumentaatioon ja
koulutukseen

Hinta (alv 0%):

750,-

Kartoitus, workshop ja
räätälöidyt toimenpiteet
• Yksityiskohtainen kartoitus
• Kattava raportti, jossa
kerrotaan kaikki tarvittavat
toimenpiteet, dokumentit
ja koulutukset
• Tietosuojaselosteen
kirjoittaminen
• Workshop, jossa käsitellään
kartoituksen tulokset ja
toimenpidesuositukset

Kunnostus ja koulutus
• Kaikkien dokumenttien
laatiminen valmiiksi
• Henkilöstön koulutus
• Teknisten toimenpiteiden
toteutus tietoturvaan
liittyen
• ”Avaimet käteen” –malli,
jossa asiantuntija hoitaa
kaiken mahdollisen
puolestanne
2900,-

Ota yhteyttä!

 Petri Eklund / Tekantti
 puh. 050 591 7778
 Email: petri@tekantti.fi

