GDPR – Usein kysytyt kysymykset
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa sekä EU-kansalaisiin että Eastmanin kaltaisiin
yrityksiin, jotka toimivat EU:n alueella. Lain tarkoituksena on suojata yritysten keräämiä tietoja
ja antaa EU:n alueella asuville ihmisille oikeuden tietää, mitä heidän tiedoillaan tehdään.
Alla on luettelo kysymyksistä, joiden tarkoitus on antaa sinulle yleiskuva GDPR:stä ja sen
vaikutuksesta sinuun ja Eastmaniin.
Mikä GDPR on?
GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus.
Tämä on uusi eurooppalainen asetus, jonka tarkoitus on yhtenäistää tietosuojaa EU:n alueella ja
suojata rekisteröityjen henkilötietoja. Se astuu voimaan 25.5.2018 ja korvaa lakeja vuodelta
1996.
Kehen asetusta sovelletaan?
Asetus keskittyy henkilötietojen käsittelyn ja siirtojen kohteena olevan rekisteröidyn
suojaamiseen. Rekisteröidyn on oltava EU:n alueella asuva luonnollinen henkilö. Suojaus ei
perustu EU-kansalaisuuteen. Suojaus ei koske yrityksiä.
Mitä tietoja henkilötietoihin luetaan?
Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön. Esimerkkejä ovat nimi, puhelinnumero (yritys tai henkilö), sähköpostiosoite (yritys tai
henkilö), tunnistenumero, sijaintitiedot, luottokorttinumerot, verkkotunnukset tai yksi tai
useampi tekijä, joka on tunnusomaista rekisteröidyn fyysiselle, fysiologiselle, geneettiselle,
henkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille. Tätä luetteloa on
laajennettu yleisesti henkilötiedoiksi miellettyjen tietojen ulkopuolelle (PII).
Mitä oikeuksia GDPR antaa rekisteröidylle?
Asetus antaa rekisteröidyille
• oikeuden saada tietojaan
• oikeuden oikaista tietojaan
• oikeuden poistaa tietojaan
• oikeuden rajoittaa tietojensa käsittelyä
• oikeuden tietojen siirrettävyyteen
• oikeuden vastustaa.
Millä juridisilla perusteilla Eastman voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja?
• Rekisteröity voi antaa suostumuksensa
• Rekisteröidyn solmima sopimus synnyttää suostumuksen
• Jotta Eastman voisi täyttää EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset velvoitteensa
• Luonnollisen henkilön elintärkeän edun turvaamiseksi
• EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännössä määritellyn yleisen edun mukaisen toimenpiteen
tekemiseksi
• Eastmanin tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun nojalla

Kehen GDPR vaikuttaa?
Kaikkiin, jotka ovat kanssakäymisessä Euroopassa asuvien työntekijöiden, alihankkijoiden,
toimittajien ja asiakkaiden kanssa.
Mitä vastuita GDPR tuo Eastmanille?
Eastman on varmistettava, että henkilötietoja käsitellään lain mukaisesti, asianmukaisesti ja
avoimesti. Henkilötiedot on kerättävä tiettyjen, nimenomaisten ja perusteltujen syiden nojalla.
Henkilötietojen kerääminen tulee rajoittaa siihen, mikä on välttämätöntä. Tehdäkseen tämän
Eastmanin on tiedettävä
• mitä henkilötietoja kerätään
• missä henkilötietoja säilytetään
• miten pitkään henkilötietoja säilytetään (tai kriteerit säilytysajan määrittämiseen)
• mikä henkilötietojen käsittelyn (käyttämisen) tarkoitus on
• henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste
• kenellä on pääsy henkilötietoihin (mukaan lukien kolmannet osapuolet)
• miten henkilötiedot on suojattu.

