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Nimi: Evolta Oy
Y-tunnus: 2795153-5
Osoite: Kalevantie 2, FI-3 3100 Tampere
Puhelin: 050 4301 602
Sähköposti: jari.heikkinen (at) evolta.fi

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖR EKISTER IÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Jari Heikkinen
Osoite: Evolta Oy / Alvar Aallon katu 5 C, FI-00100 Helsinki
Puhelin: 050 4301 602
Sähköposti: jari.heikkinen (at) evolta.fi

REKISTER IN NIMI
Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN K Ä S I T T E L Y N T Ø O I T U S
Palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien
yhteydenottojen mahdollistamiseksi.
Käyttäjårekisterin henkilötietoja kopioidaan hakemukseen osapuolen (esimerkiksi hakija,
pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoihin. Henkilötietoja tallennetaan käyttäjårekisteriin,
jottei käyttäjän tarvitse syöttää yhteystietoja hakemuksille moneen kertaan.
Käyttäjän henkilötunnusta ei näytetä palvelun käyttöliittymällä. Henkilötunnus näytetään vain
asiaa käsittelevälle viranomaiselle.
Henkilötietoja voidaan käyttää maxkkinointiviestintään, operatiiviseen asiakassuhteen hoitamiseen
ja hallinnoimiseen sekä mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttöön. Markkinointiviestintää voidaan
toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna (suoramarkkinointi) käyttäjän suostumuksella.
Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille näiden
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen
sopimattomia yllä mainittujen tarkoitusten kanssa.
Ammattilaiskäyttäjän itse lisäämiä pätevyys- ja kokemustietoja käytetään ammattilaisen
kelpoisuuden toteamiseksi.
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Palvelun käytöstä tallentuu anonyymia käyttäjätietoa käyttäjätilastointipalveluun.
Tilastointipalveluun ei lähetetä mitään tietoa hankkeesta tai henkilöistä. Tietoa hyödynnetään
palvelun käytettävyyden parantamiseen.
Palvelun käytöstä syntyy myös lokitietoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää mm. milloin
ja kenen toimesta tietoja on katseltu tai muokattu. Tämä lokitieto on suojattu samalla tavalla kuin
palvelun varsinaiset tiedot, ja pääsy niihin on vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Lokitietoa
käytetään mahdollisten väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen tai palvelutuessa asiakkaan
ongelmien ratkaisemiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilötiedoista tallennetaan: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, salasana, markkinointilupa, tieto turvakiellosta,
mahdolliset muut luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt
tiedot. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palvelussa.
Ammattilaiskäyttäjistä tallennetaan lisäksi tutkintotiedot, FISE-pätevyys, käyttäjän tallentamat
tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit.
Viranomaiskäyttäjille tallennetaan lisäksi organisaatio (kunta tai kuntayhtymä) ja organisaation
osasto (esim. rakennusvalvonta). Viranomaiskäyttäjistä ei tallenneta henkilötunnusta.

S ÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän henkilötunnus saadaan
Suomi.fi tunnistautumisen yhteydessä. Asiointitilille tunnistaudutaan pankkitunnuksilla,
sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Asiointitiliyhteys on suojattu SSL/TLStekniikalla. Asiointitilille tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite haetaan
väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmässä olevat tiedot käyttäjä voi tarkistaa
Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen tarkastus -palvelusta. Turvakieltoasiakkaille ei haeta
henkilötietoja.
Palvelun kautta voidaan myös kerätä käyttäjältä itseltään tämän yhteystietoja ja mahdollisia muita
henkilötietoja tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia (esimerkiksi
kolmannen osapuolen toteuttama markkinointiviestintä ja mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttö)
varten. Tällöin tietoja ei haeta Suomi.fi tunnistautumisen kautta väestötietojärjestelmästä, vaan
tiedot pyydetään käyttäjältä erikseen kulloinkin määriteltyä tarkoitusta varten.
Lisäksi tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, esim. palvelun käyttölokin muodossa.
Kirj autunut käyttäjä voi päivittää omia henkilötietoj aan palvelussa, ei kuitenkaan henkilötunnusta.

TIETOJ EN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjärekisterin henkilötietoja siirretään hakemukseen osaksi
osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoja.
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Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin
henkilötietolain mukaisesti.

TIET OJ EN SIIR TO EU:N TAI ETA:N U LKOP UOLE LLE
Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin
tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ
Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palvelun
tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla seurataan, kuinka
käyttäjät liikkuvat ja käyttäytyvät palvelussa. Evästeiden tietosisältö on luonteeltaan anonyymia.
Evästeiden käyttö on tarpeellista joidenkin palvelun osien toimivuudelle. Käyttäjä antaa
suostumuksensa evästeiden tallentamiseen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttöön
verkkoselaimensa asetuksissa. Palvelun tuottaja ei takaa palvelun moitteetonta toimintaa, mikäli
evästeiden käyttö ei ole sallittu.

REKISTERIN SUOJ AUKSEN P ER IAATTEET
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Palvelu tallentaa kaikki keräämänsä tiedot omaan
tietokantaansa. Palvelun tietokanta sijaitsee pääsynhallinnalla (käyttäjätunnus ja salasana)
kontrolloidussa pilviympäristössä, johon on pääsy vain Evolta Oy:n erikseen määritellyillä
henkilöillä Evolta Oy:n omasta tietoverkosta. Tietoja hallinnoi oma tiimi (operaattorit) ja kaikki
hallinnointitapahtumat lokitetaanj a ovat j älj itettävissä.

TAR KASTUS-, KOR J AAMIS- J A KIELTO-OIKEUS
Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjeenä taikka vastaavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle tai osoittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto, käyttäjä voi pyytää yhteyshenkilöä oikaisemaan, poistamaan tai
täydentämään tällaisen tiedon.
Lisäksi käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Laatimispäivämäärä: 28.5.2013
Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 21.9.2017
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