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1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 
 
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 Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) asiakkaan vastuuhenkilöitä, jotka mainitaan 
kaupparekisteriotteella. 
 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  
 
Luotettava Kumppani -palvelun avulla toimittajan asiakas voi tarjota sopijakumppaneilleen sähköisessä 
muodossa tiedot, joita sopijakumppani tarvitsee täyttääkseen tilaajavastuulaissa (22.12.2006/1233) 
tilaajalle asetetun selvitysvelvollisuuden. Luotettava Kumppani -palvelun tilanneen asiakkaan 
tilaajavastuutiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla toimittajan Valvoja-, Raportti Pro-, Raportit- ja 
Zeckit-palveluissa sekä toimittajan yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa. 
 
 
4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty 
 
Luotettava Kumppani -palvelun rekisteriin kerätään seuraavat asiakasyrityksen henkilötiedot 
vastuuhenkilöistä: 

- nimi 
- syntymäaika 
- kansalaisuus 
- kotipaikka 
- vastuuasema yhtiössä ja sen alku- ja loppupäivä 
- tieto mahdollisesta liiketoimintakiellosta 

 
Tiedot kerätään kaupallisen yritystietopalvelun kautta hankituista kaupparekisteritiedoista ja 
liiketoimintakieltorekisterin tiedoista ja liitetään osaksi toimittajan laatimaa Luotettava Kumppani -
raporttia. 
 
Luotettava Kumppani -palvelua koskevan sopimuksen allekirjoittajasta keräämme 
allekirjoitustapahtuman yhteydessä seuraavat tiedot: 

- nimi 
- vastuuasema yhtiössä 
- henkilön yksiselitteinen tunniste (henkilötunnus), jolla ilmoitettu vastuuasema voidaan tarkistaa 

kaupparekisteritietoja vastaan 
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- allekirjoituksen päiväys 
 
 
5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Luotettava Kumppani -raportti ja siihen sisältyvät henkilötiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla 
toimittajan Valvoja-, Raportti Pro-, Raportti- ja Zeckit-palveluissa sekä toimittajan 
yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa. Luotettava Kumppani -raportteja voidaan tarjota 
rajapinnan kautta sähköisessä muodossa loppuasiakkaan kilpailutus-, hankinta- tai vastaavaan 
tietojärjestelmään. 
 
Voimme luovuttaa Luotettava Kumppani -rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen 
antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön 
olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi. 

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. 
palvelukeskuksia) ja siirrämme henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi. 

 
6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
 
7. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Arkistoimme kaikki luodut Luotettava Kumppani -raportit. Käytämme arkistoituja raportteja 
asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä palvelun luotettavuuden ja luotujen raporttien autenttisuuden 
varmistamista varten. 

Vastuu Groupin verkkopalveluissa pidetään kolmansien osapuolien saatavilla aina vain viimeisin 
julkaistu Luotettava Kumppani -raportti. 

 
8. 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. 
 
 
9. 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. 
 
 



10. Yhteydenotot 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia 
oikeuksia, ota yhteyttä toimittajan tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai 
postiosoitetta. 
 
 
11. Muutokset 
 
Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista 
muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.  
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