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TIETOSUOJAILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
Artiklat 13 ja 14 

   Laatimispvm: 5.10.2018 
/ Muokattu 1.2.2021 

          
 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Certia Oy, Y-tunnus: 2327422-3 
 
Yhteystiedot: 
PL 102, Silmukkatie 4 
65100 Vaasa 

 

2. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
asioissa 
 

  
Järjestelmäasiantuntija Reijo Rosti, reijo.rosti@certia.fi, p. 0403002457 
Palvelupäällikkö Johanna Kontturi, johanna.kontturi@certia.fi, p. 0405947381 
 
Tietosuojavastaava Laura Pikkumäki, laura.pikkumaki@certia.fi, p. 
0403002408 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Certia Oy:n käyttäjähallinnan rekisteri 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperusta 
 
 
 
 

 
Käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnointi, seuranta ja 
tilastointi, ongelmatilanteiden selvitys, asiakaspalvelu, 
henkilökunnan yhteystietojen hallinta sekä lainsäädännön 
edellyttämien IT-järjestelmien lokitietojen kerääminen. Palvelimien 
ja tietoliikenteen kapasiteetin seuranta. 
 
Rekisterin käyttö perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon tai 
henkilön suostumukseen.  
 
Rekisteriä ylläpitävät järjestelmät: 

- IDM identiteetti- ja käyttöoikeushallinta 
- AD-käyttäjähallinta 
- Azure AD 

 
Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät: 

- SAP (ECC, HR, Travel, BW, portaali, XI)* 
- MepcoPro * 
- Service Desk (ESM, ESS ja Gateway)** 
- Mobiilipalvelut 
- O365-pilvipalvelut  

 
* Sis. Kehitys-, testi-, tuotanto- ja varmistusympäristöt 
** Sis. testi- ja tuotantoympäristöt 

 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

Rekisteriin voidaan tallentaa:  
- henkilön nimi 
- sähköpostiosoite 
- käyttäjätunnus 
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- puhelinnumero 
- käyttöoikeudet 
- organisaatiotieto 
- asema kotiorganisaatiossa 
- kotiorganisaatiotyyppi 
- henkilönumero 
 
Tietojen säilytysajat: 
Certian AD ja Azure AD: Tunnus inaktivoidaan käyttötarpeen päättyessä  
IDM: Tunnukset inaktivoidaan automaattisesti käyttötarpeen päättyessä, 
tarpeettomat tunnukset poistetaan kahden vuoden välein 
ServiceDesk: Tunnukset inaktivoidaan automaattisesti käyttötarpeen 
päättyessä 
Mepco: Tunnukset inaktivoidaan työsopimuksen päätyttyä, tunnuksen poisto 
tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
 
 

 
IDM: Mepcon HRM-tiedot, SAP miniHCM (asiakkaan IAM-järjestelmän kautta) 
tai HAKA-tunnistautumispalvelu 
 
Certian AD ja Azure AD: tiedot tulevat esimiehen pyynnöstä manuaalisesti 
toimittajan tekemänä . O365-palvelujen osalta asiakas kirjautuu ympäristöön ja 
antaa suostumuksen henkilötietojen käyttöön. 
 
 
Muut järjestelmät hyödyntävät em. järjestelmistä saatavaa tietoa. 
 

 
7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
 
Mahdollisista tietojen siirroista EU/ETA-alueen ulkopuolelle sovitaan tietosuoja-
asetuksen mukaisesti Certian ja sen alihankkijan välillä kirjallisesti. 
 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

Rekisterin ylläpitäjillä on henkilökohtainen käyttöoikeuksin rajattu tunnus 
rekisterin sisältämään tietoon ja pääsääntöisesti pääsy on rajattu 
verkkoteknisin keinoin vain määritetyistä verkkoalueista tai vaihtoehtoisesti 
pääsyyn vaaditaan vahvennettu tunnistautuminen.  
 
Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

9. Henkilötiedon 
automaattinen käsittely 

Henkilötiedon käsittelyyn ei liity profilointia. Automaattista käsittelyä tehdään 
käyttöoikeuksien hallinnointiin ja yhteydenottojen mahdollistamiseen. 

 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
ja oikeuksien 
toteuttaminen 
 

 
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:  
- tietojen tarkastusoikeus  
- tietojen korjaaminen ja poistaminen  
- tietojen käsittelyn rajoittaminen  
- tietojen siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot 
yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa 
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat 
tiedot, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta.  
 
Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään 
sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, 
käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (asetuksen 
jakso 3, artikla 17, kohta 3 b). 
 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä pyynnöt lähetään osoitteeseen 
tietosuoja@certia.fi. 
 

 
 
Muut Certian tietosuojailmoitukset löytyvät Certian www-sivuilta osoitteesta: 
https://www.certia.fi/fi/certia/tietosuojaseloste/ 
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