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1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Vastuu Group Oy (y-tunnus 2327327-1) 
Tarvonsalmenkatu 17 B 
02600 Espoo 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
 
sähköposti: tietosuoja@vastuugroup.fi 
 
postiosoite:  Vastuu Group Oy 
 Tietosuojavastaava 
 Tarvonsalmenkatu 17 B 
 02600 Espoo 
 
2. Rekisteröidyt 
Rekisteröidyt ovat Mun tiedot -palvelua käyttävät luonnolliset henkilöt. 
  
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus rekisteröidyn kanssa. 
 
4. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme 
Käyttäjätilin tiedot: käyttäjän etunimi, sukunimi, henkilötunnus tai vastaava tunniste, 
sähköposti ja muut yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana, tiedot käyttäjän sähköisestä 
tunnistamisesta.  
 
Suostumuspyyntöjen ja suostumusten käsittely: nimi, henkilötunnus tai vastaava tunniste, 
mahdollinen käyttäjälle luotu pseudonyyminimi, tiedot suostumuksen antajan 
tunnistamistavasta ja ajasta, suostumuksen tunniste, suostumuksen aikaleima, 
suostumuksen status, lokitiedot tiedonpyytäjän lähettämistä suostumuspyynnöistä ja niihin 
liittyvistä käyttäjän valinnoista antaa, evätä tai peruuttaa suostumus sekä mahdolliset 
lokitiedot, onko tiedonluovuttaja luovuttanut suostumuksen perusteella tietoa 
tiedonpyytäjälle. 

 
5. Miten keräämme henkilötietoja 
Henkilötietoja kerätään käyttäjätilin luomisen yhteydessä suoraan luonnolliselta henkilöltä 
itseltään sekä palvelun käytön yhteydessä kerätään palvelun käyttöä koskevia tietoja. 

 
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot käyttäjän antamasta, eväämästä tai peruuttamasta 
suostumuksesta ja siitä, miten käyttäjä on tunnistettu suostumuksen antamisen tai 
peruuttamisen yhteydessä. Tiedot luovutetaan kyseisen suostumuspyynnön kohdalla 
määritellylle taholle, joka pyytää tai luottaa käyttäjän antamaan suostumukseen 
(tiedonluovuttaja ja/tai tiedonpyytäjä). 
 
7. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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8. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietojen säilytysaika määritellään seuraavasti: 

• käyttäjätiliin liittyvät tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyllä on käyttäjätili 
palvelussa. 

• palveluun tallennetut suostumukset ja niiden peruutukset säilytetään 
suostumuksen voimassaoloajan ja 2 vuotta sen jälkeen. 

 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen 
tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata 
oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän 
tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin 
liittyvää tietoa. 
 
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä 
tilanteissa jos: 

 
• peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää 

perustetta kuin antamasi suostumus 
• vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää 

perustetta 
• tietojen käsittely on lainvastaista 
• olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun 

tarjoamisen yhteydessä. 
 

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi 
käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä 
lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

 
10. Tietoturva 
Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve 
käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. 
Henkilötietoja tallennetaan Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja 
tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot 
henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan. 

 
11. Yhteydenotot 
Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle 
kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa 
sähköposti- tai postiosoitetta. 

 
 
 
 


