Tietosuojaseloste

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Taitorekisteri-palvelu
(Päivitetty viimeksi 18.11.2019)
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”) Taitorekisteripalvelua käyttävän asiakkaan työntekijöitä, johtoa
tai ei-työsuhteisia harjoittelijoita tai talkootyöntekijöitä; tai

-

luonnollisia henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksen sille, että henkilön suorittama
pätevyys voidaan julkaista Taitorekisteri-palvelussa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn
antama suostumus.
Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu palvelu, jolla rekisteröidyn työnantaja
voi ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja jakaa niitä sopijakumppaneilleen, kuten
esimerkiksi rakennustyömaan työnjohtajalle.
4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty
Taitorekisteri sisältää seuraavia henkilötietotyyppejä:
-

rekisteröidyn etunimi ja sukunimi
veronumero
syntymäaika
pätevyyden tyyppi
pätevyyskortille kirjoitettu nimi
pätevyyden tunniste
voimassaolotiedot
pätevyyden myöntäjä
tieto onko pätevyyden voimassaolo varmennettu suoraan lähteestä
muutostiedot

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Vastuu Group Oy:n palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä
rekisteröidyn (pätevyyden haltijan) henkilötietoja silloin, kun rekisteröity työskentelee tai on tarkoitus

työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaku tapahtuu
pääsääntöisesti siten, että rekisteröity esittää asiakkaalle Valttikorttinsa ja asiakas hakee pätevyystiedot
Valttikortin tunnisteilla rajapinnan läpi toimittajan järjestelmästä. Asiakas voi hakea samassa
yhteydessä Valttikorttirekisterin ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja, siinä
laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.
Asiakas saa hakea
käyttötarkoituksissa:

ja

käsitellä

Taitorekisterin

sisältämiä

henkilötietoja

vain

seuraavissa

-

Työnantaja saa käsitellä omien työntekijöidensä henkilötietoja kaikkiin laillisiin tarkoituksiin
omassa sisäisessä käytössään.

-

Muut asiakkaat kuin rekisteröidyn työnantaja voivat käsitellä henkilötietoja seuraavissa
käyttötarkoituksissa:
o
o
o
o
o
o
o
o

Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai
päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien
toteuttamiseksi ja muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
Työmaalle
tai
työkohteeseen
perehdytettävän
työntekijän
pätevyyksien
tarkastamiseksi
Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
Asiakkaan oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan
varmistamiseksi
Asiakkaan työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten
ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi, ja
Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella muihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa Taitorekisterin 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
Pätevyystietojen säilytysaika määritellään seuraavasti:
-

pätevyystieto poistetaan Taitorekisteristä viipymättä, kun toimittaja saa tiedon siitä, että
rekisteröity on peruuttanut antamansa suostumuksen
voimassaolevat pätevyystiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on tallennettuna Ilmoitapalvelun työntekijärekisteriin
päättynyttä pätevyyttä koskevat tiedot tallennetaan korkeintaan kahden vuoden ajan
pätevyyden vanhenemisvuoden lopusta.

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.

