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LIITE TIETOSUOJASTA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

TOP TURVATEKNIIKKA OY:SSÄ (2012645-3) 

 

Tietosuoja yleisesti 

 

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Siitä lähtien 

henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetusten mukaista. 

Henkilötietojen hallittu käsittely, tietosuoja ja tietoturva huomioidaan niin 

TOP Turvatekniikka Oy:n päivittäisessä työssä kuin pitkäjänteisessä 

suunnittelu- ja kehitystyössä. Henkilötietojen käsittelyssä TOP 

Turvatekniikka Oy sitoutuu noudattamaan aina voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. 

 

TOP Turvatekniikka Oy on kartoittanut ja dokumentoinut henkilötietojen 

käsittelyn sekä tietosuojan ja -turvan. Liiketoiminnallisista ja 

tietoturvasyistä osa dokumenteista on luottamuksellisia ja tarkoitettu 

TOP Turvatekniikka Oy:n sisäiseen käyttöön. 

 

Henkilötietojen käsittelyn määrittelyt 

 

TOP Turvatekniikka Oy on määritellyt henkilötiedon ja sen käsittelyn 

omassa toiminnassaan toimiessaan rekisterinpitäjänä tai henkilötiedon 

käsittelijänä. Määrittelyistä on laadittu dokumentaatio. 

 

TOP Turvatekniikka noudattaa laatimiaan periaatteita kaikessa 

henkilötietojen käsittelyssä. 

 

Henkilötietojen säännönmukainen kerääminen ja luovuttaminen on 

määritelty. 

 

Henkilötietoja säilytetään EU:n alueella ja tietojen luovutusta EU:N 

ulkopuolelle ei tapahdu. 
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TOP Turvatekniikka OY sitoutuu toiminnassaan huomioimaan 

tietosuojan ja -turvan korkean tason. Tämän toteuttamiseksi ja 

varmistamiseksi TOP Turvatekniikalla on käytössään erilaisia teknisiä 

ratkaisuja sekä toimintamalleja. 

 

Tietosuoja huomioidaan yhteistyökumppanuuksissa, asiakkuuksissa, 

alihankintasopimuksissa ja kaikissa sopimussuhteissa, joissa käsitellään 

henkilötietoja.TOP Turvatekniikka edellyttää kaikilta yhteistyötahoiltaan 

tietosuojalausekkeita tai tietosuojaliitteitä sopimuksissa. 

 

Tietosuojan ja -turvan osalta tehdään aktiivista työtä, jolla varmistetaan 

toimintamallien ajanmukaisuus. 

 

Tietoturva 

 

TOP Turvatekniikka OY sitoutuu toteuttamaan riittävät turvatoimet 

henkilötietojen turvaamiseksi. TOP Turvatekniikka OY:llä on käytössä 

ajan tasalla olevat virustorjunta ja palomuuriratkaisut, joiden 

päivittämisestä huolehditaan. Toimitilan murtosuojauksesta sekä 

kulunvalvonnasta on huolehdittu. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä 

järjestelmiin, joissa käsitellään henkilötietoja. 

 

Tietosuojan ja -turvan osalta TOP Turvatekniikassa on käytössään 

asiantuntevia resursseja ja osaamisesta huolehditaan riittävän 

koulutuksen avulla. 

 

Tietosuoja ja -turva huomioidaan laitehankinnoissa ja poistoissa. 

 

Henkilötietojen käsittelyä TOP Turvatekniikka Oy:n toiminnassa 

seurataan ja poikkeamiin reagoidaan. Tietoturvaloukkauksiin on 

olemassa hallittu toimintamalli. 
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Henkilökunnan työsopimuksissa on huomioitu salassapito. Erillinen 

salassapitosopimus kirjoitetaan alihankkijoiden toimiessa henkilötietojen 

käsittelijänä. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyillä on oikeus: 

- saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä TOP 

Turvatekniikassa 

- saada pääsy omiin tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen on olemassa toimintamalli 


