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HSL:N TILAAJAVASTUUPALVELUN VALVONTAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Päivitetty 15.4.2020 

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Rekisterin rekisterinpitäjä on Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (jäljempänä HSL), y-tunnus 

2274586-3. 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on:  

Johanna Masalin, toimistopalvelut 

Osoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki, PL 100, 00077 HSL 

Puhelin (vaihde): (09) 4766 4444 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hsl.fi 

HSL:n tietosuojavastaava on: 

Antti-Pekka Röntynen 

Osoite: PL 100, 00077 HSL 

Puhelinnumero vaihde: (09) 4766 4444 

Sähköposti: tietosuojavastaava@hsl.fi  

2 REKISTERIN NIMI 

Rekisterin nimi on HSL:n tilaajavastuupalvelun valvontarekisteri. 

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Tilaajavastuupalvelun valvontarekisterin käyttötarkoitus on tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hal-

linnointi ja lainmukaisten velvoitteiden toteutumisen osoittaminen. Rekisteri on kuntayhtymän käytössä 

oleva valvontapalvelu, jonka avulla hoidetaan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten valvonta, käsit-

tely ja säilyttäminen. Rekisteri sisältää julkista tietoa. 

Rekisterissä säilytettävät tiedot perustuvat HSL:n ja toimittajan väliseen sopimukseen, jonka kautta 

HSL:lle tulee tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. 

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös 

”GDPR”) mukainen peruste, jonka mukaan käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteiden velvoit-

teen noudattamiseksi (GDPR 6 art. 1.c). 

Tietoja käsitellään tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

annetun lain 5 §:n perusteella. 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT) 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot valvottavista yrityksistä: 
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(a) yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero; 

(b) tilaajavastuuraporteilla esitetyt tiedot yhtiön keskisistä henkilöistä. 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään HSL:n ja sopimuskumppanin välisistä sopimuksista sekä palveluun rekisteröi-

tyneistä sopimuskumppaneista. 

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista 

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.  

Henkilötietoja säilytetään tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettä-

essä annetun lain 5 §:n mukaisesti vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päätty-

nyt. 

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntö-

jensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen var-

mistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot 

poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN 

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.  

HSL voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttami-

sessa HSL:n lukuun toimivia sopimuskumppaneita ja siirtää näille yhteistyön puitteissa henkilötietoja 

tietosuojasopimuksen mukaisesti.  

Henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille tahoille, mikäli luovutus on perusteltua lainsäädännön perus-

teella.  

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palveluntarjoajan palvelimella. Palvelin on suojattu asianmukai-

sella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. 

Käyttöoikeuksien antamisesta päättää esimies ja käyttöoikeudet poistetaan työsuhteen päättyessä tai 

henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamiseen hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Re-

kisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitä-

mään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 
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11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka määrittyvät tietojen käsittelyn oikeusperus-

teen mukaan. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät täältä: 

https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/hsln-tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet.  

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679). 

12 MUUTOKSET 

HSL voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia ilmoittamalla muutoksista verkkosivuillaan. 

 

https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/hsln-tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet

