
Tietosuojaseloste 
 
Henkilötiedot 
Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa 
toiminnassamme. Voit luottaa siihen, että tietojasi käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Tällä 
sivulla kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun rekisteröidyt ja asioit 
hankintaluotsi- palvelussamme (”Palvelu”). 

Palvelua tarjotaksemme meidän täytyy käsitellä sinua koskevia tietoja, mikäli rekisteröidyt 
Palveluun. 

Voit käyttää Palvelua käyttöehdoissa määriteltynä peruskäyttäjänä rekisteröitymättä 
palveluun. Rekisteröitymättömän käyttäjän edustaman hankintayksikön tiedot (y-tunnus ja 
hankintayksikön nimi) siirtyvät Palveluun. Olet ilmoittanut hankintayksikkötiedot 
rekisteröityessäsi HILMA-palveluun. Muita HILMA-palvelussa ilmoittamiasi tietoja ei siirry 
Palveluun. HILMA-palvelussa ilmoittamiasi henkilötietoja ei voida palauttaa Palveluun vaan 
henkilötietojesi käsittely tapahtuu HILMA-palvelussa ja sen tietosuojaselosteessa kuvatun 
mukaisesti. 

Hansel Oy on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Inclus Oy 
toimii henkilötietojen käsittelijänä. Alikäsittelijänä toimii Amazon Web Services, jonka 
alustalle Palvelu on asennettu. 

Käsittelyperuste 
Palveluun rekisteröityneen käyttäjän Henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) 

Mitä tietoja keräämme 
Keräämme sinusta tällä sivulla kuvattuja henkilötietoja: 

• Sähköpostiosoite (palveluun rekisteröityneet käyttäjät) 
• Edustamasi organisaation yhteystiedot 
• Luvat ja suostumukset 
• Palveluun syöttämäsi tiedot 
• Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot; 

•   Palvelun ominaisuuksien käyttö 



•   Palveluun kirjautumattoman käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai 
muu vastaava tunniste. 

Evästeet 
Palvelussa käytetään evästeitä Palvelun toimivuuden mahdollistamiseksi ja palvelun 
kehittämiseksi. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. 
Emme käytä Palvelussa kolmannen osapuolen tarjoamia evästeitä. Voit estää evästeiden 
käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, ettei selain salli evästeiden tallentamista. On 
hyvä ottaa huomioon, että evästeet ovat tarpeellisia palvelun asianmukaiselle toimimiselle 
silloin, kun käytät palvelua rekisteröityneenä käyttäjänä. 
Miksi käsittelemme tietojasi 
Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisesti 
tietosi kerätään rekisteröityessäsi Palveluun. Tietojasi käsitellään: 

• Käyttäjätilin luomiseen rekisteröitymisen yhteydessä; 
• Palvelun kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi; 
• Palvelun tietoturvallisuuden varmistamiseksi; 
• Asiakasviestintään; ja 
• Tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi. 

Kuka käsittelee tietojasi 
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän työntekijät voivat käsitellä 
henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja asianmukaisesti, kun tietojen käsittely 
ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle. 

Huomioithan, että muut palvelun käyttäjät voivat nähdä rekisteröityneen käyttäjän 
sähköpostiosoitteen tiedot sekä palveluun itse tuottamiasi henkilötietoja. 
Henkilötietosi näkyvät lähtökohtaisesti vain oman hankintayksikkösi edustajille, jotka 
käyttävät palvelua. Henkilötietosi voivat näkyä myös muiden hankintayksikköjen 
edustajille, mikäli luovutat tuottamiasi hankintasuunnitelmia ja muuta materiaalia 
myös muiden hankintayksikköjen nähtäville. Tietojen luovuttamiseen liittyvät 
käytännöt muille hankintayksiköille on kuvattu tarkemmin Palvelun käyttöehdoissa. 

Tietojen sijainti 



Käsittelemme henkilötietojasi Euroopan talousalueella. 

Miten tietojasi suojataan 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme aina huolellisuutta ja asianmukaista 
tietoturvallisuutta henkilötietojesi turvaamiseksi ja suojaamiseksi. Henkilötietosi on 
tehokkaasti suojattu. Käytämme esimerkiksi SSL-salausprotokollaa (Secure Socket 
Layer), joka varmistaa turvallisen tiedonsiirron internetissä (ja muissa verkoissa). 

Miten voi tarkastaa tietosi 

Sinulla on aina oikeus tarkastaa, minkälaisia tietoja sinusta käsittelemme. Jos haluat 
saada nämä tiedot, lähetä meille kirjallinen pyyntö sähköpostitse osoitteeseen 
hankintaluotsi@hansel.fi. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tarkastaa pyynnön tekijän 
henkilöllisyys. 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja vastustaa 
käsittelyä 

Sinulla on aina oikeus pyytää korjaamaan virheelliset henkilötietosi sekä vastustaa 
tietojesi käsittelyä. Lähetä meille kirjallinen ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen 
hankintaluotsi@hansel.fi mikäli haluat korjata virheellisiä tietojasi tai vastustaa 
tietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tarkastaa ilmoituksen tekijän 
henkilöllisyys. 

Valvontaviranomainen 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa 
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. 



Tiedon säilyttäminen 

Palveluun rekisteröityneen tietoja käsitellään rekisteröitymisen keston ajan, ellei 
lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu. Rekisteröitymisen kesto 
määräytyy käyttäjän Palveluun rekisteröitymisen ja rekisteristä poistamisen 
mukaisesti. Käyttäjän käyttäjätunnus (ilmoitettu sähköpostiosoite) ja muut 
henkilötiedot poistetaan Palvelusta käyttäjän sitä pyytäessä, ellei lainsäädännöstä tai 
viranomaismääräyksistä muuta johdu. Hansel Oy rekisterinpitäjänä voi ilman 
rekisteröidyn suostumusta poistaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja muut henkilötiedot 
Palvelun käyttöehdoissa määritellyissä tilanteissa. 

Muutokset tietosuojakäytännössä 

Ilmoitamme sinulle Palveluun kirjautumisen yhteydessä, mikäli teemme muutoksia 
tähän tietosuojakäytäntöön. 

Yhteystiedot 

Voit tarvittaessa pyytää lisätietoja osoitteesta: hankintaluotsi@hansel.fi. 

 


