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Tietosuojaseloste Teams-ympäristö

Tällä selosteella informoidaan henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12
artiklan, 13 artiklan ja 14 artiklan mukaisella tavalla ja laajuudessa. Tietosuojaselosteen sinä-
muotoiset viittaukset tarkoittavat viittauksia rekisteröityyn.

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Savon hyvinvointialue
PL 100
70029 KYS
puh. 017 173 311
email. kirjaamo@pshyvinvointialue.fi

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on tietosuojavastaava.
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@pshyvinvointialue.fi

2. Rekisterin nimi (tai käsiteltävät henkilötiedot)
Henkilötietojesi käsittely Pohjois-Savon hyvinvointialueen Teams-ympäristössä. Teams on osa
Microsoftin tuottamaa pilvipalvelukokonaisuutta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojasi käsitellään yhteydenpitoa (esim. työkeskustelut, Teams-kokoukset) ja
yhteistyöskentelyn toteuttamista varten (esim. tiimit, jaetut tiedostot). Teamsin käyttö on
vapaaehtoista.
Kokouksen järjestäjä on voinut päättää tallentaa kokouksen, jos siihen on erityinen yleisen edun
mukainen syy, kuten tarve mahdollistaa tilaisuuden katseleminen myös jälkikäteen. Mahdollisesta
tallentamisesta sekä tallenteen käyttötarkoituksesta ja säilytysajan perusteista ilmoitetaan
kokouksen alussa. Jos tulet myöhässä kokoukseen, huomaat myös kokousikkunan yläreunassa
olevasta tekstistä, jos tallentaminen on käynnissä.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaiseen tehtävään (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1,
e)

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään: kyllä

- Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva/sopimuksen
tekemisen edellyttämä vaatimus.
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Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

- Yleiset henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, valokuva (esim. profiilikuva), videokuva (jos
pidät kameraasi päällä), ääni (jos pidät mikrofoniasi päällä), keskustelupalstalle kirjoitetut
kommentit

- Erityiset henkilötiedot: -
- Tekniset henkilötiedot: IP-osoite
- Muut henkilötiedot, mitkä: -

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet
Siltä osin, kuin henkilötietoja ei ole kerätty sinulta, henkilötietojen säännönmukaisina tietolähteinä
ovat: AD (Active Directory)

7. Henkilötietojen säännönmukainen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietojen vastaanottajia/vastaanottajaryhmiä ovat: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Microsoft
ja sen alihankkijat.

8. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle kolmansiin maihin tai kansainvälisille
järjestöille. Henkilötietojasi ja kokouksessa käsiteltyjä tietoja siirretään Microsoftille, sen
alihankkijoille ja/tai sopimuskumppaneille. Microsoftin ja sen alihankkijoiden kautta sinun
kokousosallistumiseesi liittyviä tietoja (antamasi nimi, IP-osoite jne.) sekä kokouksessa käsiteltyjä
tietoja voi siirtyä myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8.1. Jos tietoja siirretään ilmoita käytetty siirtomekanismi ja muut suojatoimet

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käytämme seuraavia siirtomekanismeja:

• Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet (SCC)

Lisäksi suojaamme henkilötietoja tekemällä tiedonsiirron vaikutustenarvioinnin (Transfer Impact
Assessment, TIA) ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamalla lisäsuojatoimia, kuten
pseudonymisointia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme henkilötietoja toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia suojatoimia, kuten:

• palomuuri, virustorjunta, työtilojen lukitukset.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
 Henkilötietoja ei käytetä] profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon
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11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään, kunnes ne poistetaan pääkäyttäjän toimesta.

12. Tietosuojaoikeutesi
Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin
kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä Pohjois-
Savon hyvinvointialueen kirjaamoon.

Oikeudet ovat riippuvaisia käsittelyn oikeusperusteesta. Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan
rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos
käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on
rajoitettu, rekisterinpitäjä toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset
suojatoimenpiteet.

12.1 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, on sinulla mahdollisuus peruuttaa
antamasi suostumus olemalla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

12.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi
sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään.
Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin
jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos
rekisterinpitäjällä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

12.3. Oikeus tietojen oikaisuun
Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Rekisterinpitäjä
arvioi ovatko oikaistavaksi pyytämäsi tiedot puutteellisia, epätarkkoja tai virheellisiä.

12.4. Oikeus tietojensa poistamiseen
Sinulla ei ole oikeutta poistaa tietoja.

12.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa.
Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi
virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä
tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen,
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esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien
suojaamiseksi.

12.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.

12.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus saattaa rekisterinpitäjän toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun
arvioitavaksi.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi


