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Käsittelytoimien kuvaus 

Tämä käsittelytoimien kuvaus on osa Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä (kohta 
10(3)) tai muuta tietosuojaliitettä. Tässä käsittelytoimien kuvauksessa yksilöidään henkilötietojen 
käsittelytoimeksianto, jonka henkilötietojen käsittelijä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun siten, kuin 
pääsopimuksessa ja tietosuoja- ja salassapitoliitteessä tarkemmin kuvataan. 
 
 
 

Osapuolet sopivat seuraavasti: 
 

Rekisterinpitä-

jä(t) 

            

y-tunnus       y-tunnus        

osoite       osoite       

Henkilötietojen

käsittelijä(t) 

            

y-tunnus       y-tunnus       

osoite        osoite       

             

 y-tunnus       y-tunnus       

osoite 

 

      osoite 

 

      

Käsittelyn 

kohde 

Käsittely koskee seuraavia henkilötietoja (tässä kohdassa kuvataan yleisellä tasolla mihin 

henkilötietoihin käsittely kohdistuu): 

       

Rekisteröityjen 

ryhmät  

Käsiteltävät Henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: 

 

 

Työntekijät, mukaan lukien 

vapaaehtoiset, määräaikaiset ja 

väliaikaiset työntekijät 

 Asiakkaat ja toimeksiantajat 

 Toimittajat  

 

 Muu:       

Henkilötietojen 

tyypit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät henkilötiedot koostuvat seuraavista henkilötietojen tyypeistä: 

 Rekisteröityjen yhteystiedot kuten nimi, kotiosoite, puhelin- ja 

matkapuhelinnumerot, sähköpostiosoite,  

 Muut perustiedot esim. ikä, syntymäaika, sukupuoli, asiakasnumero, osto- ja/tai 

palvelujen käyttöhistoria ja -tiedot. 

 Taloudelliset tiedot ja transaktiotiedot kuten tulot, palkka, varallisuus(/varat) ja 

investoinnit, maksut, hankinnat, lainat, tuet, apurahat, pankkitilinumero, 

maksutransaktiotiedot, luottokorttinumero, vakuutustiedot ja eläketiedot. 

 
 

Työntekijä- ja henkilöstötiedot, tiedot liittyen rekisteröidyn työsuhteeseen, mukaan 

lukien työhistoria-, rekrytointi- ja työsuhteen päättymistiedot, työntekijän arvioinnit, 

koulutus ja turvallisuustiedot. 
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 IT-hallintatiedot kuten laitteistojen tiedot liittyen tarjottuihin palveluihin, mukaan 

lukien tekniset tunnisteet, käyttäjänimet, sijainti, yhteystiedot, viestintätiedot ja 

metadata ja tekniset tapahtumat jotka liittyvät tarjottuihin palveluihin mukaan lukien 

järjestelmä- ja sovelluslokitiedot. 

 Turvallisuustiedot kuten turvallisuuslokitiedot, tilojen ja järjestelmien valvontatiedot 

ja tietoturvapoikkeamien tiedot. 

 Sosiaalihuollon asiakastiedot sosiaalihuollon asiakasrekisteriin kirjattavat 

sosiaalihuollon tiedot 

 Muu 

       

 Henkilötunnus 

 Erityiset henkilötietoryhmät ja salassa pidettävät henkilötiedot 

erityisten henkilötietoryhmien tietojen käsittelyn erityisperuste: 

       

  rikostuomiot ja 
rikkomukset tai 
niihin liittyvät 
turvaamistoimet 

 rotu tai etninen 

alkuperä 

 uskonnollinen tai 

filosofinen 

vakaumus 

 

  ammattiliiton 

jäsenyys 

 terveyteen liittyvät 

tiedot 

 poliittiset 

mielipiteet 

 

  henkilön 

seksuaaliseen 

käyttäytymiseen tai 

suuntautumiseen 

liittyvät tiedot 

 geneettisten tai 

biometristen tietojen 

käsittely henkilön 

yksiselitteiseksi 

tunnistamiseksi 

 Muut salassa 
pidettävät 
henkilötiedot 
(täytä tiedot): 
      

 

Henkilötietojen 

käsittelyn 

tarkoitus 

 

 

Henkilötietojen 

maantieteelli-

nen sijainti 

Henkilötietoja käsitellään (sisältäen pääsyn Henkilötietoihin ja hosting-palvelut) 

seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla (tällä kuvauksella ei voida muuttaa 

pääsopimuksessa tai tietosuoja- ja salassapitoliitteessä sovittua käsittelyaluetta): 

 Suomi  Euroopan Unionin (EU) alue tai 

Euroopan talousalue (ETA) 

  

 

Maa, jonka tietosuojan riittävyys on 

vahvistettu komission päätöksellä 

(täytä tiedot):       

  

 

Muu alue (täytä tiedot):       

Henkilötietojen 

siirtäminen (ei 

sovelleta jos ei 

siirtoa) 

Jos käsittelyn yhteydessä henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, tulee 

siitä erikseen neuvotella rekisterinpitäjän kanssa ennen käsittelytoimien aloittamista. Jos 

mallilausekkeita käytetään, kyseiset (allekirjoitetut) mallisopimuslausekkeet tulee liittää 

pääsopimuksen liitteiksi. 

Käsittelyn 

luonne 

 

 

  
 

Kerääminen   
 

Kysely 

 Tallentaminen 

 

 Käyttö 
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  Järjestäminen  Saataville asettaminen 

 Jäsentäminen  Yhteensovittaminen tai yhdistäminen 

 Säilyttäminen  Rajoittaminen 

 Muokkaaminen, muuttaminen  Poistaminen ja tuhoaminen 

 

 Haku  Katselu 

 Muut käsittelytoimet, mitkä:       

 
 Henkilötietoja käsitellään seuraavissa 

tietojärjestelmissä (täytä tiedot):       

 

Käsittelyn 

kesto 

Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen (täytä tiedot): 

Voimassaolo Tämä käsittelytoimien kuvaus astuu voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa niin 

kauan kuin Palveluja tarjotaan Pääsopimuksen mukaisesti, elleivät Sopijapuolet toisin sovi. 

Allekirjoitukset Tästä käsittelytoimien kuvauksesta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi 

kummallekin Sopijapuolelle. Allekirjoitetut toimitetut kopiot vastaavat sitovuudeltaan 

alkuperäistä allekirjoitettua kappaletta. 

paikka ja aika 

      

            

paikka ja aika 

Helsingin kaupunki 

            


