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Tietosuojalauseke                     v.1.1 

Koneasennus Ahola Oy, tietosuojalauseke 16.12.2019 alkaen. 

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta 

Koneasennus Ahola Oy, on sitoutunut suojaamaan ylläpitämänsä 
henkilörekisterinsä, käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), 
Tietosuojalain (1050/2018), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sekä 
muun soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne 
kulloinkin velvoittavat, mukaisesti. 

Tilaajilta kerätyt tiedot ovat yhtä salassa pidettäviä. 

2. Kerättävät tiedot 

Ahola Oy kerää työntekijöistä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia 
käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat: 

2.1 Käyttäjän henkilötiedot: 

• yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
• väestöryhmään liittyvät tiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja 

äidinkieli 
• veronumerot, sähköpostiosoitteet ja tilinumerot 
• muut tarpeelliset valtion tai kuntien pakolliset tiedot. 
• Viranomaisten pakolliset tiedot palkanlaskentaa ym vastaavat tiedot. 
• Tilaajien vastaavat tiedot 

2.2 Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot 

• Tiedot, jotka ovat palkanlaskennan ja verotietojen osalta välttämättömiä. 
• Yritystoiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. 

3. Kerättävien tietojen lähteet 

Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat 

• Käyttäjän itse omien tietojen tai tietojensa päivittämisen yhteydessä 
antamat tiedot. 

• veroviranomaiselta saadut tiedot ja muut vastaavat. 
• Tilaajalta tulevat tiedot. 
• Toimittajilta tulevat tiedot     
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4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus 

Koneasennus Ahola Oy kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin 
käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti: 

• Palkkojen ja palveluiden hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen 
• Palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja 

yksilöiminen 
• kysymyksiin vastaaminen ja pyyntöjen toteuttaminen 
• muu viestintä. 
• Palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen 
• Palvelun raportointi- ja tilastointityöt 
• muut Käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset 
• muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset käyttötarkoitukset 
• Tilaajien välttämättömät tiedot 

5. Henkilötietoja säilytys 

Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen 
edellä kohdassa 4. yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

Mikäli Käyttäjä ei ole ollut pitkään aikaan työssä, tyypillisesti 12 kuukauteen, 
Käyttäjää koskevat henkilötiedot säilytetään, siirretään pysyvään 
arkistorekisteriin ja säilytetään lain vaatiman ajan. 

Koneasennus Ahola Oy säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassa oleva 
lainsäädäntö sitä edellyttää työntekijöistä ja tilaaja/toimittajista. 

6. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsittelevät vain toimitusjohtaja, palkanlaskija, laskuttaja ja yhtiön 
johto. 

Mikäli Ahola Oy on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, yhtiö 
varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä 
noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. 

Henkilötietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli 
henkilötietoja tultaisiin myöhemmin siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, 
Palvelun tuottaja huolehtii henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella 
lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla takeilla, esimerkiksi käyttämällä 
Euroopan komission mallisopimuslausekkeita. 

7. Henkilötietojen luovuttaminen 
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Yritys ei myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin 
jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli henkilö on antanut 
siihen nimenomaisen suostumuksensa. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon 
kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan velvoittavan 
määräyksen vuoksi. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, 
jolloin tiedot muutetaan siten, ettei työntekijä ole tunnistettavissa. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen 
järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä 
tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille. 

8. Henkilötietojen suojaaminen 

Ahola Oy käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja 
henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä 
tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. 

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja 
turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu 
käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden 
käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä 
alihankkijoiden huolellinen valinta. 

Vaikka Ahola Oy tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta 
riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä 
mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa mitään sellaista tietoa, mikä 
on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä. 

9.  

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu 

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja 
kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen 
yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien 
liitännäispalvelujen, tarjoajia. 

Ahola Oy pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan 
siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. 
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11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet 

Tietojen tarkastaminen: Työntekijällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut 
henkilötiedot sekä vaatia käsittelyn kannalta virheellisten, tarpeettomien, 
puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä 
ilmoittamalla siitä yhtiön johdolle. 

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen 

Koneasennus Ahola Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään tietosuojaa, mistä voi 
aiheutua muutostarpeita koskien näitä ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös 
lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä. 

13. Yhteydenotot 

Pyydämme työntekijää tai tilaaja/toimittajaa, ensisijaisesti osoittamaan näihin 
ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle. 

Käyttäjä voi toimittaa näihin ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen 

Koneasennus Ahola Oy 

Markku Ahola 

Karjasillantie 31 
28220 Pori 
markku.ahola@koneasennusahola.fi 
+358 505691640 


