
Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”Tietosuoja-asetus”). 

Tietosuojaseloste versio 1.0, päivämäärä 26.2.2020. Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin mm. 

Palvelun, lainsäädännön ja/tai tulkintakäytännön muutoksista johtuen.  

1. Henkilötietojen käsittelyn kohde

VTT:n ketterän oppivan teollisuuden kypsyystyökalu, ManuMaturity -palvelu (”Palvelu”)

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4 
Osoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo 

Tietosuojavastaava:  

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä 

Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö ja lakimies)

Rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot: 
Nimi: Leila Saari
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kaitoväylä 1, 90590 OULU 

Sähköposti: manumaturity@vtt.fi  

3. Henkilöryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään: Palvelun käyttäjät. 

Käsiteltävät henkilötiedot: mm. rekisteröidyn nimi, asema yrityksessä (ylin 

johto/keskijohto/asiantuntijatehtävät), yhteystiedot (puhelinnumero, organisaation postinumero, 

sähköposti) ja salasana (tallennetaan salattuna). 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on: 

 Palvelun toteutus, mm.:

o Palveluun rekisteröitymisen varmentaminen ja muu pääsyoikeuden hallinnointi.

Mahdollisten väärinkäytösten seuraaminen ja selvittäminen.

o Tekoälykypsyyden itsearviointipalvelun tuottaminen rekisteröidylle.

o Tilastollisten yhteenvetojen ja vertailutietojen tuottaminen kyselyn vastausten

perusteella osana Palvelun toiminnallisuutta rekisteröidylle ja muille Palvelun

käyttäjille.

 Yhteydenotto Palveluun liittyvän sisällön osalta: Rekisterinpitäjän yhteydenotto tuloksista

keskustelemiseksi ja mahdollisen jatkoyhteistyön suunnittelemiseksi.
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn ja VTT:n välinen sopimussuhde ja 

sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen rekisteröidyn pyynnöstä.  

Henkilötietojen - vastaajan nimi ja yhteystiedot (sähköposti, organisaation postinumero, 

puhelinnumero) - käsittely on välttämätöntä Palvelun toteuttamiseksi ja sopimussuhteen 

syntymiseksi. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.  Rekisterinpitäjä

kuitenkin voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos tämä on tarpeellista Palveluun

liittyvistä teknisistä syistä esim. mahdollistaakseen Palvelun kustannustehokkaan teknisten

toteuttamisen ja/tai Tietosuoja-asetus tai soveltuva lainsäädäntö edellyttää luovuttamista esim.

viranomaisille. Tiedot luovutetaan asianmukaisin järjestelyin Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan

lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, ottaen huomioon mm. informointivelvoite.

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

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle on myöhemmin tarpeellista esim.

Palveluun liittyvistä teknisistä syistä mahdollistaakseen Palvelun kustannustehokkaan teknisten

toteuttamisen, henkilötietojen siirrossa noudatetaan Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan

lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

Henkilötietoja koskevaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyn käyttäjätili Palvelussa on voimassa. Mikäli

rekisteröity haluaa poistaa käyttäjätilinsä, tämä on mahdollista ottamalla rekisterinpitäjään

yhteyttä käyttäen kohdassa 2 yksilöityjä yhteystietoja (manumaturity@vtt.fi) mieluiten

sähköpostitse käyttäen itse sellaista sähköpostiosoitetta, jonka rekisteröity olettaa olevan

rekisterinpitäjän tiedossa.

Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, ellei muuta laillista käsittelyn

oikeusperustetta ole.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta

käsittelyltä ja pääsyltä. Henkilötiedot tallennetaan tietokantaan, jonne on suora pääsy vain

palvelimen hallinnoijilla (administrators) ja palvelin on suojattu VTT-tason palomuurilla. Pääsy

henkilötietoihin on rajattu rekisterinpitäjän sovellusomistajalle, pääkäyttäjille ja IT-

yhteyshenkilölle/-henkilöille, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon.
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Palvelin, jolle tiedot tallennetaan, sijaitsee Suomessa VTT:n hallinnoimalla virtuaaliserverillä VTT:n 

toimitiloissa. Palvelun käyttämiseen rekisteröinti ja käyttäminen on suojattu henkilökohtaisella 

salasanalla, jotka tallennetaan kryptografisella hajakoodauksella (cryptographic hash). Palvelu 

käyttää TLS- ja SSL-protokollia, kaikki tiedonsiirto käyttäjän tietokoneelta tai muulta laitteelta on 

vahvasti suojattua 128 bitin SSL-salauksella. Palvelin on autentikoitu sertifikaatilla, jonka on 

myöntänyt TERENA.   

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista voidaan poiketa tai joita voidaan rajoittaa Tietosuoja-

asetuksen mukaisin edellytyksin.  

 

Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 yhteystietoja käyttäen 

rekisterinpitäjään mieluiten kirjallisesti. Mikäli mahdollista, yhteydenotossa suositellaan 

käytettäväksi sellaista sähköpostiosoitetta, jonka henkilö olettaa olevan rekisterinpitäjän 

tiedossa Palvelua koskien. 

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin   

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot 

henkilötietojen käsittelystä. 

  

Oikeus tietojen oikaisemiseen   

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  

 

Oikeus tietojen poistamiseen   

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistettua, jos jokin 

seuraavista perusteista täyttyy: (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne 

kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (ii) henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti; (iii) 

henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä Tietosuoja-asetuksen 

mukaisissa tilanteissa. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 

rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely 

perustuu sopimussuhteeseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen 

oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. 


