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Tietosuojaseloste, collabRoom-palvelun käyttäjät 

Tietosuojaseloste - collabRoom-palvelun käyttäjät 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten 
Suomen Pankki käsittelee collabRoom-palvelun käyttäjienhenkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.  
 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Suomen Pankki 

Y-tunnus: 0202248-1 

PL 160 

00101 Helsinki 

 

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 

Petteri Vuolasto 

Sähköposti: petteri.vuolasto@bof.fi 

Puh: +358 9 1831 (vaihde) 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Sähköposti: tietosuojavastaava@bof.fi 

Puh: +358 9 1831 (vaihde) 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

 

Henkilötietoja käsitellään collabRoom-palvelun tarjoamiseksi. collabRoom-palvelua hyödynnetään sa-

lassa pidettävien tietojen välittämiseen. 

 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta edellyttää, että salassa pidettävien tietojen vastaanottaja var-

mistetaan tai tunnistetaan riittävän tietoturvallisella tavalla ennen kuin vastaanottaja pääsee käsittele-

mään siirrettyjä salassa pidettäviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on siten tarpeen lakisääteisen velvoit-

teen noudattamiseksi. 

 

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

 

Rekisteröityjen ryhmät: 

– collabRoom-palvelun käyttäjät 
 
Henkilötietoryhmät:  
- Nimi ja henkilötunnus 
- Sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
- Viestintä rekisteröidyn kanssa 
- Lokitiedot palvelun käytöstä 
- Käyttöoikeudet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:petteri.vuolasto@bof.fi
mailto:tietosuojavastaava@bof.fi
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Tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus) kerätään Suomi.fi-palvelun kautta ja muut tiedot rekisteröidyltä 

itseltään. 

 

4. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 

Suomen Pankki ei luovuta tietoja säännönmukaisesti eteenpäin. 

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisissa tietoihin kohdistuvissa tietopyynnöissä siltä osin, kun tie-

dot ovat julkisia julkisuuslain (621/1999) perusteella.  

 

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään seuraavia käsittelijöitä 

- IT-palveluiden tarjoajat 
- viestintäpalveluiden tarjoajat 
- tunnistamispalveluiden tarjoajat 
 

5. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle, henkilötietojen suojan riittävästä tasosta huolehditaan tietosuojalainsäädännön 

edellyttämällä tavalla, esim. Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen. 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjätunnus on palvelussa käytössä. Poistettujen käyttäjä-

tunnusten lokitiedot poistetaan neljännesvuosittain. 

 

7. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

 

Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta 

käsittelyä vastaan henkilötietoja käsitellään järjestelmissä, jotka on suojattu riskit huomioon ottaen asi-

anmukaisilla teknisillä tietoturvaratkaisuilla. Manuaaliset aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiatto-

milta pääsy estetty. Ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä 

hoitamiseksi, on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista, ja 

− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
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9. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen anta-
matta jättämisestä 

 

Mikäli käyttäjä ei anna kirjautumiseen tarvittavia tietoja, käyttäjä ei voi käyttää palvelua.  

 

 


