GDPR
Tietoa EU:n tietosuojauudistuksesta (GDPR)
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen suojaa
koskeva EU-säädös. Sitä aletaan soveltaa 25. toukokuuta
2018, ja se korvaa suurelta osin nykyisen tietosuojasääntelyn.
GDPR-asetusta sovelletaan kaikessa EU:n sisällä tapahtuvassa
tai EU:n kansalaisiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä –
riippumatta siitä, missä tietoja käsittelevä organisaatio sijaitsee.
Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yhtenäistää ja
yksinkertaistaa tietosuojasääntelyä ja vahvistaa henkilötietojen
suojaamista kaikkialla EU alueella.
Yksityishenkilöille asetus tarkoittaa, että he saavat vaikuttaa
enemmän heistä säilytettäviin henkilötietoihin.
Tietosuoja-asetus Enter tietojärjestelmässä
Tietosuoja-asetus parantaa eettisesti henkilötietojen käsittelyä,
tuo läpinäkyvyyttä ja synnyttää luottamusta.
Käsittelemme henkilötietoja erittäin huolellisesti ja jatkamme
tätä työtä vielä asetuksen voimaantulon jälkeenkin, ja
parannamme tietoturva-asetusten noudattamisen teknistä
toteutusta.
GDPR palvelun Enter palvelun asiakkaille
Tässä dokumentissa kuvattujen asioiden lisäksi voit ottaa
tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse ja osoittaa tarvittaessa
pyynnöt koskien tietoturva-asetusten oikeuksia, kuten tulla
unohdetuksi (tietojen poisto) tai tehdä pyynnön koneluettavasta
dokumentista, jossa on kaikki järjestelmässä olevat tietosi.

GDPR palvelun työntekijöille ja tietojen luovuttajille
GDPR oikeudet koskevat myös palvelun työntekijöitä ja tietojen
luovuttajia, joilla on tietoja järjestelmässä. Voitte samalla tavalla
välittää pyyntönne sähköpostitse koskien tietoturva-asetusten
oikeuksia, kuten tulla unohdetuksi (tietojen poisto) tai tehdä
pyynnön koneluettavasta dokumentista, jossa on kaikki
järjestelmässä olevat tietosi.

Miten käytämme tietojasi?
Keräämme henkilötietoja aina vastuullisesti ja yksityisyyttäsi
kunnioittaen.
Käytämme asiakkaista saatuja tietoja haastattelun ja yhteisesti
sovittujen hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi pyrkien
parantamaan asiakkaiden tilannetta liittyen tavoitteisiin kuten,
työllistymiseen, koulutuspaikkaa tai kuntoutukseen. Tietoja
kerätään pääasiassa asiakastapaamisissa, joissa tavoitteista ja
toimista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan
käyttää yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen
asiakassuhteen ollessa aktiivinen. Kun asiakkuus on päättynyt
ja tarve tietojen säilyttämiseen lakkaa tiedot anonymisoidaan,
jolloin käyttäjää ei voida enää tunnistaa yksityisenä henkilönä
mutta kaikista henkilötiedoista puhdistettuja tietoja voidaan
käyttää palvelun tehokkuuden mittaamiseen ja raportointiin.
Voinko pyytää, että poistatte henkilötietoni?
GDPR asetus tuo ”Oikeuden tulla unohdetuksi”. Voit pyytää tätä
sähköpostitse. Voimme tarjota tähän mahdollisuutta sähköisen
henkilötietojen hallinta sivun kautta kun valmiudet tätä varten
ovat käytettävissä.

Voinko pyytää kirjallisen dokumentin kerätyistä
henkilötiedoistani?
Voit! Voit pyytää kirjallista kopiota tiedoistasi, jos haluat saada
kokonaiskuvan sinusta keräämistämme henkilötiedoista. Voit
pyytää tätä sähköpostitse. Voimme tarjota tähän mahdollisuutta
sähköisen henkilötietojen hallinta sivun kautta kun valmiudet
tätä varten ovat käytettävissä.
Kuinka kauan säilytätte tietojani?
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai kunnes meillä ei enää ole
laissa säädettyä velvollisuutta tai oikeutta säilyttää tietoja. Saat
tästä lisätietoja tiedustelemalla sähköpostitse.
Missä säilytätte tietojani?
Pyrimme aina käsittelemään tietosi Euroopan unionin/Euroopan
talousalueen sisällä korkean tietoturvan toteuttavassa
tietokanta-alustassa. Tietoja ei luovuteta teknisillä rajapinnoilla
kolmansille osapuolille ennen tietojen anonymisointia kuten
tehdään raportointitarkoiksissa, jolloin käyttäjää ei voida enää
tunnistaa.

