
 

 

BY-Koulutus Oy:n BY-Vähähiilisyyslaskurin rekisterin tietosuojase-
loste 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen seloste  
 
1.  
Rekisterin nimi  

  
Rekisterin nimi on BY-Koulutus Oy:n BY-Vähähiilisyyslaskurin rekisteri.  

2.  
Rekisterinpitäjä 
ja rekisterin yh-
teyshenkilö  

  
Rekisterinpitäjä on BY-Koulutus Oy 
(osoite Eteläranta 10, 10 krs. 00130, puhelin 09 12 991).  
 
Rekisterin yhteyshenkilö on Mirva Vuori (mirva.vuori@betoniyhdistys.fi,  

p. 040 7657672).  

3.  
Henkilötietojen 
käsittelyn tar-
koitus ja pe-
ruste  

  

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään BY-Koulutus Oy:n BY-

Vähähiilisyyslaskurin tuottamiseen. 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan b (sopimuksen täytäntöönpano) ja f alakohtiin 

(rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu BY-Koulutus Oy:n tar-

peesta käsitellä henkilötietoa rekisteröidyn BY-Vähähiilisyyslaskurin käyttäjätun-

nusten luomisen ja käsittelyn sekä laskuripalvelun tuottamisen yhteydessä laskuri-

palvelun tarjoamiseksi. Rekisteröidyt ovat BY-Vähähiilisyyslaskurin käyttäjiä, sopi-

musyhteyshenkilöitä ja muita laskuripalveluun suoraan liittyviä henkilöitä.   

  

4.  
Rekisteröityjen 
ryhmät ja rekis-
terin sisältämät 
tiedot  

 
Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:   

• etu- ja sukunimi 

• yrityksen nimi ja Y-tunnus 

• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutusosoite) 

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta rekisterinpitäjä voi tuottaa laskuri-

palvelua. 

5.  
Säännön- 
mukaiset tieto-
lähteet  

  
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa tietojen lähteenä 
voi olla myös muu kuin laskuripalvelun käyttäjä itse, kuten rekisteröidyn työnan-
taja, jolloin tietojen antaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa henkilö-
tieto BY-Koulutus Oy:lle. 



 

 

6.  
Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 
BY-Koulutus Oy ei luovuta rekisterissä ylläpitämiänsä henkilötietoja kolmansille 
osapuolille, paitsi tarvittaessa Suomen Betoniyhdistys ry:lle. 

7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
  
 

8.  
Rekisterin suo-
jauksen peri-
aatteet 

 
A. Manuaalinen aineisto a 

Manuaalisia aineistoja käytetään niin vähän kuin mahdollista, käsitellään luotta-
muksellisesti ja käsittelijöinä ovat ainoastaan henkilöt, joilla siihen on työtehtä-
viensä puolesta tarve. Manuaaliset aineistot hävitetään, kun niiden käyttötarkoitus 
päättyy.  
 
B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot  

BY-Vähähiilisyyslaskurin tuottamisessa käytetään ulkopuolisia teknisiä palvelun-
tarjoajia kuten Microsoftia. Laskuripalvelun tietoja säilytetään tietokantamuodossa 
Microsoftin suojatussa ja vartioidussa palvelukeskuksessa. Microsoftin mukaan 
sen pilvipalvelut noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia Office 
365:n, Dynamics 365:n, Azure:n, mukaan lukien Azure-tietopalvelut, Enterprise 
Mobility + Security ja Windows 10: n osalta, ja että niihin tallennetut tiedot on suo-
jattu tehokkaasti. 
 
Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä ainoastaan käyttöliittymän avulla ja vain 
kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanoilla tunnistautuneena käyttä-
jänä.  Käyttäjän ja järjestelmän välinen liikenne on https-suojattua. 
 
Rekisterin käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudet 
käsitellä tietoja. 
 
Järjestelmässä tehdyt toimenpiteet tallentuvat seurantalokille, josta on mahdollista 
tarvittaessa tarkistaa tietoihin tehdyt muutokset ja muutoksen tekijät. 
 

9.  
Tietojen säily-
tys  

 
Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain. Tiedot poistetaan täl-
löin rekisteristä, ellei niiden säilyttämiselle ole edelleen tarve ja olemassa tieto-
suoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Jos henkilötieto halutaan säilyttää 
eikä säilyttämiselle ole muuta asetuksen mukaista perustetta, tulee rekisteröidyltä 
pyytää suostumus.  
 

10. Rekiste-
röidyn oikeudet 

Tietosuojasääntelyn mukaisesti, rekisteröitynä sinulla on oikeus: i) saada kopio 
henkilötiedoistasi, joita rekisterinpitäjä käsittelee, ii) pyytää oikaisemaan virheelli-
set henkilötietosi tai poistamaan ne, iii) pyytämään rajoittamaan henkilötietojesi 
käsittelyä tai vastustaa sitä, ja iv) pyytää henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti 
käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa ja myös siirtää nämä tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle.  
 
Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojasi ei käsitellä rekisterinpitäjän oikeute-
tun 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/).  
 

12. Muita tie-
toja 

BY-Vähähiilisyyslaskurin yhteydessä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia. 

 

https://tietosuoja.fi/

