4Business Oy:n tuotantotietojen tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on 4Business Oy (4Business)
Osoite: Hatanpään Valtatie 13, 33100 Tampere
Sähköpostiosoite: info@4business.fi

2. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
ja peruste

4Business käsittelee henkilötietoja osana tuotantoprosessiaan. Näitä henkilötietoja ei
käytetä muihin tarkoituksiin.
Käsittely perustuu Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tarkoittamaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu muodostuu 4Busineksen perustellusta, tavanomaisesta ja välttämättömästä tarpeesta käsitellä henkilötietoja, jotta se voi toimittaa asiakkailleen sovitun mukaisia palveluita ja tuotteita. Rekisteröidyt ovat 4Busineksen asiakkaiden palveluksessa olevia henkilöitä kuten sopimusyhteyshenkilöitä, joiden tietoja tarvitaan 4Busineksen ja sen asiakkaiden välisten
sopimusten toteuttamiseksi. Niiltä osin kuin rekisteröidyt ovat tehneet itse sopimuksen 4Busineksen kanssa, käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen toteuttaminen.

3. Rekisteröityjen
ryhmät ja rekisterin
sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään kohdassa 2 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia
henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa tietojen lähteenä voi olla myös muu kuin rekisteröity itse, kuten rekisteröidyn työnantaja,
jolloin tietojen antaja vastaa siitä, että tällä on oikeus luovuttaa henkilötieto 4Businekselle.

•
•
•
•

etu- ja sukunimi
yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimituspaikka
titteli
rooli hankkeessa

6. Tietojen sään4Business ei lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tuotantotietoihin liittyviä henkilötietoja
nönmukaiset luovu- kolmansille osapuolille. 4Business käyttää tuotantotietojen käsittelyyn tietojärjesteltukset
miä ja niiden käyttämisen ja ylläpitämisen yhteydessä ulkoisilla teknologiatoimittajilla
ja palveluntarjoajilla voi olla rajoitettu pääsy henkilötietoihin.
7. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tuotantotietoihin sisältyviä henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Yllä kohdassa 6 tarkoitetut 4Busineksen teknologiatoimittajat tai palveluntarjoajat
saattavat käsitellä tuotantotietoja tietojärjestelmissä, joiden yhteydessä pääsy henkilötietoihin voi olla mahdollista myös EU tai ETA -alueen ulkopuolelta. Näissä tapauksissa tällaiset ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja toteuttamalla asianmukaiset suojatoimenpiteet (kuten EU:n mallilausekesopimukset).

8. Tietojen suojauksen periaatteet

Tuotantotietojen käsittelemiseen käytetään tietojärjestelmiä, jotka on suojattu asianmukaisin suojatoimenpitein kuten salasanoilla, pääsyoikeuksien hallinnoilla sekä
haittaohjelmien torjunnalla sekä palomuurein. Tietojärjestelmiä tuotetaan palvelimilla, jotka sijaitsevat EU-alueella.
Tuotantotietoihin on pääsy vain käyttäjillä, joilla heidän työtehtäviensä kannalta tarpeellista käsitellä kyseisiä tietoja.
Järjestelmässä tehdyt toimenpiteet tallentuvat seurantalokille, josta on mahdollista
tarvittaessa tarkistaa tietoihin tehdyt muutokset ja muutoksen tekijät.

9. Tietojen säilytys

Tuotantotietoihin sisältyvien henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti.
4Busineksen tuotantoprosessien kannalta tarpeettomat henkilötiedot poistetaan järjestelmästä, ellei niiden säilyttämiselle ole edelleen perusteltu tarve ja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Tietosuojasääntelyn mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus: i) saada kopio henkilötiedoistasi, joita rekisterinpitäjä käsittelee, ii) pyytää oikaisemaan virheelliset henkilötietosi tai poistamaan ne, iii) pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tai vastustaa
sitä, ja iv) pyytää henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa koneellisesti
luettavassa muodossa ja myös siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojasi ei käsitellä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.
Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen voi kohdistua rajoituksia.
Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojasääntelyn vastaisesti, sinulla on
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto,
https://tietosuoja.fi/).

11. Muita tietoja
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4Busineksen tuotantotietojen käsittelyn yhteydessä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

