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TIETOSUOJASELOSTE 
Päivitetty viimeksi 17.10.2022 

 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Evli Alexander Incentives Oy (jäljempänä “EAI”) käsittelee 
henkilötietoja rekisterinpitäjänä voidakseen tarjota asiakkailleen palveluita sekä harjoittaakseen ja edistääkseen 
liiketoimintaansa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten EAI käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten 
asiakkaidensa sekä toimittajien ja palveluntarjoajiensa edustajien henkilötietoja muun muassa verkkosivujensa kautta 
sekä muuten liiketoimintansa harjoittamisen yhteydessä. Tässä tietosuojaselosteessa todettu koskee EAI:n 
hallinnoimaa verkkosivustoa osoitteessa https://www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/palkitseminen-ja-
kannustinjarjestelmat alisivuineen.   

Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten EAI käsittelee henkilötietoja toteuttaessaan 
hallituspalkkioselvityksiä sekä muita ajankohtaisia palkitsemista koskevia kyselyselvityksiä (jäljempänä ”muut 
kyselyselvitykset”). Hallituspalkkioselvitys on EAI:n vuosittain toteuttama selvitys, jossa EAI kerää tietoja kaikkien 
Suomen listattujen yhtiöiden sekä muiden valikoitujen Pohjoismaiden suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden 
hallitusten ja valiokuntien palkkioista. EAI kerää tiedot julkisista lähteistä ja liittää tiedot osaksi 
hallituspalkkiotietokantaansa. Tästä tietokannasta EAI räätälöi yrityksille hallituspalkkioselvityksiä, joissa 
analysoidaan kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista suhteessa valittuun vertailuryhmään.  

Muiden kyselyselvitysten tarkoituksena on kerätä tietoa yritysten tulospalkkiokäytännöistä ja kannustinjärjestelmien 
parametreistä. Kyselyselvitykset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: 1) taustakysymyksiin ja koko henkilöstön 
palkitsemisjärjestelmää kokonaisuudessaan koskeviin kysymyksiin, 2) järjestelmän mittareita, tavoitteita ja 
ansaintamahdollisuuksia organisaation eri tasoilla koskeviin kysymyksiin ja 3) järjestelmän muutostarpeita koskeviin 
kysymyksiin. Kyselyselvitysten tuloksia käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitetään siten, että yksittäisen 
yrityksen tai henkilön tietoja ei voi tunnistaa. Kyselyselvitysten yhteydessä rekisteröidyllä tarkoitetaan kyselyyn 
vastanneen yrityksen yhteyshenkilöä ja asemansa perusteella tunnistettavissa olevaa toimitusjohtajaa.  

Käsitellessään henkilötietoja palveluiden ja tuotteidensa tarjoamisen, kuten palkitsemisjärjestelmiin liittyvien 
konsultointi- ja hallinnointipalveluiden tuottamisen, palkitsemisselvitysten laatimisen tai Incentive.Online-portaalin 
ylläpitämisen, yhteydessä, EAI toimii henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja palvelun tai tuotteen 
tilanneen asiakkaansa puolesta ja lukuun, ja rekisterinpitäjänä toimii EAI:n asiakas. Tässä tietosuojaselosteessa ei 
kuvata tällaista käsittelyä.  

EAI noudattaa kaikessa toteuttamassaan henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan 
lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia 
(1050/2018).  

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJAA KOSKEVISSA ASIOISSA 
 

Rekisterinpitäjä 

 

Evli Alexander Incentives Oy 

Aleksanterinkatu 19 A 

00100 Helsinki 

Yhteystiedot 

 

Evlin tietosuojavastaava  

tietosuoja [at] evli.com 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET 

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden edustajat 

EAI käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ennen 
kaikkea rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation tilaaman tuotteen tai palvelun toimittamista, tuotteen tai 
palvelun toimittamiseen liittyvien suoritteiden ja velvoitteiden toteuttamista, laskutusta ja laskutuksen oikeellisuuden 
seuraamista, asiakassuhteen hoitamista, hallinnointia ja kehittämistä, kuten asiakaspalvelun tarjoamista ja 
asiakasviestinnän toteuttamista varten.  

https://www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/palkitseminen-ja-kannustinjarjestelmat
https://www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/palkitseminen-ja-kannustinjarjestelmat
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Lisäksi EAI voi käsitellä näiden rekisteröityjen ryhmien henkilötietoja muihin oman liiketoimintansa kannalta 
kohtuullisiin käyttötarkoituksiin, kuten palvelutuotantonsa ja liiketoimintansa sekä asiakaspalvelun kehittämiseen 
(esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden teettämisen avulla), liiketoiminnallisiin tarkoituksiin toteutettavan 
analysoinnin ja tilastoinnin tarkoituksiin, markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdistaminen 
sekä sähköinen suoramarkkinointi, mielipide- tai markkinatutkimukset sekä kutsut erilaisiin tilaisuuksiin, omaisuuden 
suojaamiseen, sekä väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen muun muassa kameravalvonnan ja muun teknisen 
monitoroinnin avulla.  

Henkilötietojen käsittely perustuu EAI:n oikeutettuun etuun, jolloin oikeutettu etu on erityisesti rekisteröidyn 
edustaman organisaation ja EAI:n välisen sopimuksen täytäntöön paneminen sekä liikesuhteen hoitaminen ja 
kehittäminen. Oikeutettu etu voi olla myös EAI:n liiketoimintaan liittyvät kohtuulliset ja perustellut tarpeet, kuten 
hallinnolliset toimenpiteet, fyysisen turvallisuuden taikka IT-järjestelmien tai tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, IT-järjestelmien väärinkäytön, petosten tai rahanpesun estäminen, 
väärinkäytösten selvittäminen ja mahdolliset yritysjärjestelytoimenpiteet. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös 
rekisteröidyn suostumukseen tai EAI:ta velvoittavaan lainsäädännön vaatimukseen.  

Henkilötietojen toimittaminen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu osittain rekisteröidyn edustaman 
organisaation ja EAI:n välillä solmittuun sopimukseen. Palvelua tai tuotetta koskevan sopimuksen solmimisen sekä 
palvelun tai tuotteen toimittamiseen liittyvän muun asioinnin yhteydessä rekisteröity on velvollinen antamaan EAI:lle 
tiettyjä henkilötietoja tässä edellä eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin. Edellä mainittu ei koske tapauksia, joissa tietojen 
toimittaminen tai tietojen tietynlainen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietojen toimittamatta 
jättäminen voi estää EAI:a hoitamasta sopimusvelvoitteitaan tai muita velvoitteitaan tai sitoumuksiaan, mikä voi 
johtaa siihen, ettei sopimusta voida solmia tai solmittua sopimussuhdetta jatkaa.  

Toimittajien ja palveluntarjoajien edustajat 

EAI käsittelee toimittajiensa ja palveluntarjoajiensa edustajien henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia EAI:n tilaaman 
palvelun tai tuotteen vastaanottamista, tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvien EAI:n suoritteiden ja 
velvoitteiden toteuttamista tai liiketoimintasuhteen hallinnoimista ja kehittämistä varten. Lisäksi EAI voi käsitellä 
näiden rekisteröityjen ryhmien henkilötietoja muihin oman liiketoimintansa kannalta kohtuullisiin 
käyttötarkoituksiin, kuten liiketoiminnallisiin tarkoituksiin toteutettavan analysoinnin ja tilastoinnin tarkoituksiin, 
omaisuuden suojaamiseen, sekä väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen muun muassa kameravalvonnan ja 
muun teknisen monitoroinnin avulla.  

Henkilötietojen käsittely perustuu EAI:n oikeutettuun etuun, jolloin oikeutettu etu on erityisesti rekisteröidyn 
edustaman organisaation ja EAI:n välisen sopimuksen täytäntöön paneminen sekä liikesuhteen hoitaminen ja 
kehittäminen. Oikeutettu etu voi olla myös EAI:n liiketoimintaan liittyvät kohtuulliset ja perustellut tarpeet, kuten 
hallinnolliset toimenpiteet, fyysisen turvallisuuden taikka IT-järjestelmien tai tietoverkkojen turvallisuuden 
varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, IT-järjestelmien väärinkäytön estäminen, väärinkäytösten selvittäminen ja 
mahdolliset yritysjärjestelytoimenpiteet. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen tai 
EAI:ta velvoittavaan lainsäädännön vaatimukseen.  

Henkilötietojen toimittaminen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu osittain rekisteröidyn edustaman 
organisaation ja EAI:n välillä solmittuun sopimukseen. Palvelua tai tuotetta koskevan sopimuksen solmimisen sekä 
palvelun tai tuotteen toimittamiseen liittyvän muun asioinnin yhteydessä rekisteröity on velvollinen antamaan EAI:lle 
tiettyjä henkilötietoja tässä edellä eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin. Edellä mainittu ei koske tapauksia, joissa tietojen 
toimittaminen tai tietojen tietynlainen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietojen toimittamatta 
jättäminen voi estää EAI:a hoitamasta sopimusvelvoitteitaan tai muita velvoitteitaan tai sitoumuksiaan, mikä voi 
johtaa siihen, ettei sopimusta voida solmia tai solmittua sopimussuhdetta jatkaa.  

Verkkosivuston vierailijat 

EAI käsittelee henkilötietoja oikeutettuun etuunsa perustuen verkkosivustonsa kehittämisen tarkoituksiin 
toteutettavan analysoinnin ja tilastoinnin tarkoituksiin, sekä esimerkiksi omaisuuden suojaamisen ja väärinkäytösten 
estämisen ja selvittämisen tarkoituksiin. EAI:n verkkosivusto mahdollistaa myös kommunikoinnin EAI:n kanssa, 
muun muassa soitto- tai tapaamisajan varaamisen. Mikäli rekisteröity täyttää tietojansa verkkosivujen yhteydenotto- 
tai tapaamisaikavarauslomakkeisiin, käsittelee EAI henkilötietoja liiketoimintaan liittyvän oikeutetun etunsa 
perusteella voidakseen vastata rekisteröidyn lomakkeella tekemään pyyntöön asianmukaisesti. Kun vierailija täyttää 
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tietojansa EAI:n verkkolomakkeisiin, perustuu näiden henkilötietojen käsittely osin myös rekisteröidyn 
suostumukseen.  

Hallituspalkkioselvitykset (pörssiyhtiöiden hallitusten ja valiokuntien jäsenet) ja muut kyselyselvitykset (kyselyyn 
vastanneen yrityksen yhteyshenkilö ja toimitusjohtaja) 

EAI käsittelee henkilötietoja ennen kaikkea voidakseen laatia liiketoimintaansa kuuluvia selvityksiä sekä 
analysoidakseen ja tilastoidakseen tietoja muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiinsa.  

Henkilötietojen käsittely on tarpeen EAI:n tavanomaisen liiketoiminnan harjoittamisen tarkoituksiin, jolloin 
käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä toimittajien ja palveluntarjoajien edustajat 

EAI käsittelee tietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittuihin tarkoituksiin, kuten:  

- Yksilöivät tiedot, kuten asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan taikka toimittajan tai palveluntarjoajan edustajan 
nimi, oikeushenkilöiden osalta myös organisaation nimi ja y-tunnus;  

- Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, katuosoite ja sähköpostiosoite;  
- Tiedot rekisteröidyn työnantajasta tai muusta tämän edustamasta organisaatiosta sekä rekisteröidyn asemasta tai 

tehtävistä organisaatiossa, kuten arvo tai ammatti, ja/tai tiedot rekisteröidyn mahdollisista tehtävistä ja asemasta 
elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä;  

- Kyseessä olevaan sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, sekä sen hallinnointiin ja täyttämiseen liittyvät tiedot, kuten 
tiedot sopimuksesta, kyseessä olevasta liiketoimintasuhteesta ja sen historiasta, tuote- ja/tai palvelutilauksista, 
laskutus- ja maksutiedot, rekisteröidyn ja EAI:n välistä yhteydenpitoa koskevat tiedot;  

- Markkinointiin liittyvät tiedot, kuten tiedot mahdollisista suoramarkkinointiluvista tai -kielloista sekä 
rekisteröidyn ja EAI:n välistä markkinoinnillista kanssakäymistä koskevat tiedot.  

Verkkosivuston vierailijat 

Tiedot, joita EAI voi kerätä verkkosivustonsa kautta automaattisilla teknisillä keinoilla, sisältävät esimerkiksi käytetyn 
internet-protokolla- eli IP-osoitteen, tiedot selaimen tyypistä ja versiosta, aikavyöhykeasetuksesta, 
käyttöjärjestelmästä sekä laitteen tunnistenumerosta. EAI voi myös kerätä tietoja koskien verkkosivuvierailua, kuten 
tiedot niistä sivuista, joita vierailija on tarkastellut, sivun vasteajat ja verkkosivuvierailun ajankohta ja kesto. Jos 
rekisteröity käyttää verkkosivuilla käytettävissä olevia yhteydenotto- tai ajanvarauslomakkeita, EAI käsittelee lisäksi 
niitä henkilötietoja, joita rekisteröity täyttää näille lomakkeille.  

Hallituspalkkioselvitys (pörssiyhtiöiden hallitusten ja valiokuntien jäsenet) 

EAI käsittelee tietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittuihin tarkoituksiin, kuten 

- Tiedot koskien rekisteröidyn edustamaa yritystä ja tämän asemaa edustamassaan yrityksessä, kuten yrityksen 
nimi, rekisteröidyn asema hallituksessa, hallituskauden aloitusvuosi, tieto mahdollisesta toimitusjohtajuudesta, 
tieto rekisteröidyn riippumattomuudesta yhtiöstä ja/tai yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, tieto 
osakeomistuksesta yrityksessä;  

- Hallituspalkkioita koskevat tiedot.  

Muut kyselyselvitykset (kyselyyn vastanneen yrityksen yhteyshenkilö ja toimitusjohtaja)  

EAI käsittelee tietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittuihin tarkoituksiin, kuten 

- Yksilöivät tiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, yrityksen osalta yrityksen nimi;  
- Yhteyshenkilön yhteystiedot, kuten puhelinnumero, katuosoite ja/tai sähköpostiosoite;  
- Yhtiön kokoparametrit (esimerkiksi liikevaihto); 
- Tulospalkkiojärjestelmää tai muuta kannustinjärjestelmää ja palkitsemista yleisesti koskevat tiedot, kuten 

järjestelmän organisaatiotasot, järjestelmää koskevat mittarit, toteumat, tavoitteet ja muutostarpeet, sekä 
yrityksen toimitusjohtajan palkkiota koskevat tiedot.  
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

EAI kerää asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä toimittajien ja palveluntarjoajien edustajien henkilötietoja 
pääasiassa suoraan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity toimittaa EAI:lle henkilötietojansa esimerkiksi EAI:n 
verkkosivujen kautta tai erinäisissä asiakaspalvelutilanteissa esimerkiksi puhelun tai sähköpostin välityksellä taikka 
tapaamisissa tai tilaisuuksissa, joihin EAI ja rekisteröity osallistuvat. Henkilötietoja kerätään tavallisesti myös 
palvelutilauksen yhteydessä täytettävillä, allekirjoitettavilla lomakkeilla tai sopimuksilla tai muista dokumenteista, joita 
rekisteröity toimittaa EAI:lle. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muilta rekisteröidyn edustaman organisaation 
edustajilta, taikka EAI:n hankkimista markkinointilistoista tai julkisista tietolähteistä.  

Hallituspalkkioselvitysten yhteydessä henkilötietoja kerätään julkisista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, 
yhtiökokousten pöytäkirjoista, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä, palkitsemispolitiikoista ja 
palkitsemisraporteista sekä vuosiraporteista.  

Muiden kyselyselvitysten teettämisen yhteydessä henkilötietoja kerätään yrityksille lähetettävällä kyselyllä.  

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös EAI:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan 
taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja 
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä.  

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja voidaan käsitellä, luovuttaa tai siirtää EAI:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä 
lainsäädännön määrittämissä rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti. 

EAI käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia palvelujensa tarjoamiseen ja toteuttamiseen sekä henkilötietojen 
käsittelyyn. Nämä palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja EAI:n puolesta 
ja lukuun ja EAI:n ohjeiden mukaisesti. EAI varmistaa, että palveluntarjoajien käsittelemiä henkilötietoja käsitellään 
asianmukaisten salassapito- ja tietojenkäsittelysopimusten sekä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja 
ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen tai muihin vastaaviin EAI:n palvelutuotantoon 
kiinteästi liittyviin tehtäviin.  

EAI ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai mikäli se on välttämätöntä 
tässä tietosuojaselosteessa todettujen tarkoitusten toteuttamiseksi.  

EAI voi luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi toimivaltaisille viranomaisille silloin, kun lainsäädäntö velvoittaa, 
oikeudellisiin menettelyihin valmistautumiseksi tai puolustautuakseen oikeudellista vaatimusta vastaan kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa tai lainsäädännön velvoittamana, sekä palveluntarjoajilleen, kuten 
kuriiripalveluiden tarjoajille, tilintarkastajille tai perintätoimistolle, niissä määrin, kuin palveluntarjoajien tehtävien 
toteuttaminen edellyttää henkilötietojen luovutuksia. Mikäli EAI myy liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin 
järjestelee liiketoimintaansa tai yritysrakennettaan, voidaan henkilötietoja luovuttaa rajoitetuissa määrin 
ostajaehdokkaille ja/tai näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. 

EAI säilyttää henkilötietoja pääasiassa Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla. Tarvittaessa 
EU/ETA-alueen ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille voidaan antaa pääsy henkilötietoihin, esimerkiksi 
teknisen tuen tarjoamiseksi. Jos tällainen henkilötietojen käsittelijä ei sijaitse valtiossa, josta Euroopan komissio on 
tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta, siirrossa käytetään Euroopan komission hyväksymiä 
vakiosopimuslausekkeita, jotka annetaan rekisteröidyn nähtäväksi pyynnöstä. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

EAI tarkistaa käsittelemiensä henkilötietojen säilytysaikoja säännöllisesti. 

EAI:lla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietyntyyppisiä tietoja tietyn määrätyn ajan lakisääteisten velvoitteidensa 
täyttämiseksi. Tällaiset lakisääteiset velvoitteet määrittelevät esimerkiksi kirjanpitomateriaaliin sisältyvien 
henkilötietojen säilytysajan. Erityisten lakisääteisten velvoitteiden ulkopuolella EAI säilyttää henkilötietoja niin kauan 
kuin tietojen säilytys on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joiden vuoksi henkilötiedot on kerätty.  
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EAI:n asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden sekä toimittajien ja palveluntarjoajien edustajien henkilötietojen 
säilytysaika on sidottu viime kädessä EAI:n ja rekisteröidyn edustaman organisaation välisen sopimussuhteen 
kestoon. EAI voi kuitenkin jatkaa rekisteröityjen henkilötietojen säilyttämistä myös sopimussuhteen päätyttyä, 
esimerkiksi mikäli henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen EAI:n oikeuksien suojaamiseksi. Henkilötietoja voidaan 
säilyttää sopimussuhteen päättymisen jälkeen myös EAI:n oikeutetun edun tai rekisteröidyn suostumuksen 
perusteella, esimerkiksi markkinoinnillisiin tarkoituksiin.  

Hallituspalkkioselvitysten ja muiden kyselyselvitysten yhteydessä käsiteltyjen henkilötietojen säilytysaika on kuusi 
vuotta.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia suhteessa rekisterinpitäjään 
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja sen rajoissa. Oikeuksien soveltuminen yksittäistapauksessa riippuu muun 
muassa soveltuvasta henkilötietojen käsittelyperusteesta. Oikeuksien käyttäminen on rekisteröidyn henkilökohtainen 
oikeus ja edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamista.  

- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada EAI:lta vahvistus siitä, että EAI käsittelee tai ei käsittele 
rekisteröidyn henkilötietoja, sekä oikeus tarkastaa EAI:n käsittelemät henkilötiedot. EAI saattaa pyytää 
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään, mm. pyydettyjen tietojen yksityiskohtiin liittyen.  
 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia EAI:ta oikaisemaan rekisteröityä koskevat 
epätarkat ja virheelliset tiedot, sekä saada puutteelliset henkilötietonsa täydennettyä.  
 

- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia EAI poistamaan tätä koskevat henkilötiedot. 
EAI:lla on velvollisuus poistaa kyseiset tiedot, mikäli sillä ei enää ole oikeudellista perustetta käsitellä näitä tietoja 
ja EAI:ta sitova lakiin perustuva velvoite säilyttää tietoja on päättynyt.  
 

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus saada 
EAI rajoittamaan rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä.  
 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Tietyissä lain määrittämissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus 
saada itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa, minkä jälkeen rekisteröidyllä on oikeus rekisterinpitäjän estämättä siirtää 
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  
 

- Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä. Vastustamisoikeus soveltuu erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa henkilötietojen 
käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Näissä tilanteissa EAI:n on noudatettava rekisteröidyn 
vaatimusta, ellei EAI esitä käsittelylle sellaisia pakottavia oikeudellisia perusteita, jotka ohittavat rekisteröidyn 
edut, oikeudet ja vapaudet, taikka ellei henkilötietoja tarvita oikeusvaateiden muodostamiseksi, käyttämiseksi tai 
puolustamiseksi.  
 

- Oikeus peruuttaa suostumus: Niiltä osin, kuin käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, on 
rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan 
vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutettujen käsittelytoimien lainmukaisuuteen.  

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa edellä tässä tietosuojaselosteessa mainitulle 
yhteyshenkilölle.  

Mikäli rekisteröity katsoo, että EAI on käsitellyt henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetun tai soveltuvan 
henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön vastaisesti, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 
toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti.  
Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta https://tietosuoja.fi/etusivu.  

https://tietosuoja.fi/etusivu

