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Esipuhe 
Liitteenä on tietojenkäsittelysopimus, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti sinun vastuusi Semantixin 
toimittajana henkilötietojen käsittelystä. Tietojenkäsittelysopimus saattaa olla vaikea ymmärtää, joten olemme 
laatineet tämän lyhyen yhteenvedon. Toivottavasti se auttaa sinua ymmärtämään sopimuksen sisällön. 
Huomioithan, että tämä yhteenveto ei korvaa varsinaista sopimusta, vaan allekirjoittaessasi liitteen hyväksyt 
sopimuksen tekstin. Hyväksyntäsi ei siis liity mitenkään tähän yhteenvetoon sisältyvään tekstiin.  
 
Tietojenkäsittelysopimus on laadittu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisten määräysten 
noudattamiseksi. GDPR-asetuksen on tarkoitus vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaikkien yksilöiden tietosuojaa 
EU:n alueella. Sopimuksessa selostetaan miten Semantixin toimittajien on käsiteltävä henkilötietoja. 

Tietojenkäsittelysopimuksen yhteenveto 
Alla olevassa yhteenvedossa kerrotaan keskeisimmät kohdat joihin sitoudut Semantixin Toimittajana: 

• Sinun on noudatettava henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja. 
• Sinun on noudatettava kaikkia Semantixin antamia kirjallisia ohjeita liittyen henkilötietojen käsittelyyn, 

suojaukseen ja salaukseen. 
• Sinun on käytettävä henkilötietoja ainoastaan Semantixin määrittämään tarkoitukseen. 
• Sinun on käsiteltävä kaikkia henkilötietoja luottamuksellisina.  
• Et saa käyttää alihankkijoita ilman Semantixin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
• Mikäli sinulla on Semantixin kirjallinen suostumus alihankkijoiden käyttöön, tulee sinun solmia 

kirjallinen sopimus heidän kanssaan. 
• Olet vastuussa siitä, että kaikki alihankkijat noudattavat liitteessä määritettyjä sääntöjä. 
• Sinun on poistettava kaikki tiedot, ml. henkilötiedot, kun sopimus Semantixin kanssa päättyy. 
• Sinun on ilmoitettava Semantixille, jos viranomaiset haluavat päästä käsiksi henkilötietoihin. 
• Et saa jakaa tai siirtää tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Semantixin lupaa. 
• Et saa siirtää henkilötietoja ETA-alueen ulkopuoliseen maahan ilman Semantixin kirjallista 

etukäteislupaa. 
• Et saa käsitellä henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolisessa maassa ilman Semantixin kirjallista 

etukäteislupaa. 
• Sinun on toteutettava ja ylläpidettävä asianmukaisella suojaustasolla organisatorisia, operatiivisia, 

hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä varotoimia henkilötietojen suojaamiseksi sekä henkilötietojen 
väärinkäytön ja paljastamisen estämiseksi. 

• Sinun on Semantixin pyynnöstä näytettävä turvallisuusdokumentaatiosi ja/tai kirjallinen itsearviointisi, 
jonka mukaan toimit sopimusliitteen vaatimusten mukaisesti. 

• Sinun on annettava Semantixin tai tarkastajan tutkia tietojenkäsittelymenetelmäsi saatuasi kirjallisen 
ennakkoilmoituksen 12 päivää ennen tarkastusta. 

o Tarkastus voidaan tehdä kyselynä tai paikan päällä tehtävänä tarkastuksena 
• Mikäli tarkastuksessa ilmenee turvallisuusongelmia, sinun on itse maksettava parannukset. 
• Sinun on ilmoitettava henkilötietorikkomuksesta kirjallisesti Semantixille 24 tunnin sisällä (IT-

toimittajat 12 tuntia). 
• Sinun on työskenneltävä yhdessä Semantixin kanssa löytääksesi ratkaisun henkilötietorikkomukseen. 
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• Sinun on kunnioitettava rekisteröitävän (henkilö, jonka henkilötietoja käytetään tai tallennetaan) 
oikeuksia ml. henkilötietojen poisto. 

• Et voi asettaa Semantixia millään tavoin vastuuseen siitä, että sinä toimittajana et ole täyttänyt 
sopimusliitteen mukaisia velvoitteitaan. 

• Sinun on korvattava Semantixille kaikki sille osoitetut vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat siitä 
että et ole täyttänyt sopimusliitteen mukaisia velvoitteitasi. 

 


