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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 (palvelun
käytön edellyttämien henkilötietojen käsittely) ja oikeutettu etu (lokitiedot, analytiikka,
sopimuksen päättymisen jälkeen määräajan säilytettävät tiedot palvelun käytöstä).
4. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme
Käyttäjätilin tiedot:
rekisteröidyn etunimi, sukunimi, henkilötunnus tai vastaava ulkomainen henkilönumero,
annetun henkilönumero tyyppi ja myöntäjävaltio, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus,
sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana, rekisteröidyn omaan
avainnippuunsa lisäämät kolmansien osapuolien tarjoamat sähköiset tunnisteet, joiden
avulla rekisteröity voi tunnistautua palveluun ja kolmansien osapuolisen asiointipalveluihin,
avainnippuun lisätyille sähköisille tunnisteille mahdollisesti määritelty voimassaoloaika.
Tunnistamiseen liittyvät tiedot:
tiedot rekisteröidyn tekemästä sähköisestä tunnistautumisesta kuten esimerkiksi aika, tieto
tunnistautumisen onnistumisesta, tunnistautumistapa (vahvan tunnistautumisen yhteydessä
tunnistusvälineen tyyppi kuten verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne ja muun kuin vahvan
tunnistamisen yhteydessä tieto käytetystä sähköisestä tunnisteesta, jonka rekisteröity on
palvelussa liittänyt omaan avainnippuunsa).
Suostumuspyyntöjen ja suostumusten käsittely:
nimi, henkilötunnus tai vastaava tunniste, mahdollinen rekisteröidylle luotu pseudonyyminimi,
tiedot tunnistamistavasta ja ajasta, suostumuksen tunniste, suostumuksen aikaleima,
suostumuksen status, lokitiedot tiedonpyytäjän lähettämistä suostumuspyynnöistä ja niihin
liittyvistä rekisteröidyn valinnoista antaa, evätä tai peruuttaa suostumus sekä mahdolliset
lokitiedot, onko tiedonluovuttaja luovuttanut suostumuksen perusteella tietoa
tiedonpyytäjälle.
Palvelun laskutukseen, laaduntarkkailuun ja kehittämiseen kerättävät tiedot:
tilastolliset tiedot käyttäjämääristä, palveluun kirjautumiskerroista, käsitellyistä
suostumuspyynnöistä, tunnistamistapahtumista, palvelun keräämät muut lokitiedot

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
Tunnistamistiedot:
Kun rekisteröity tunnistautuu MunTiedot-palvelun avulla kolmannen osapuolen
asiointipalveluun, rekisterinpitäjä luovuttaa tällaiselle asiointipalvelulle
tunnistautumistapahtuman yhteydessä kerrotut tiedot kuten esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja
muut asiointipalvelun pyytämät tunnisteet sekä tieto, miten rekisteröity on tunnistettu.
Suostumuspyyntöjen ja suostumusten käsittely:
Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot rekisteröidyn antamasta, eväämästä tai peruuttamasta
suostumuksesta ja siitä, miten rekisteröity on tunnistettu suostumuksen antamisen tai
peruuttamisen yhteydessä. Tiedot luovutetaan kyseisen suostumuspyynnön kohdalla
määritellylle taholle, joka pyytää tai luottaa rekisteröidyn antamaan suostumukseen (tiedon
luovuttaja, tiedon käyttäjä tai suostumuspyynnössä määritelty muu suostumukseen luottava
taho).
7. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
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
• tunnistamistapahtuman tiedot säilytetään 2 vuotta tunnistamistapahtuman 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.

