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Tietosuojaseloste 
 
17.4.2020 
 
1. Rekisterin pitäjä 
Vesilaitosyhdistys, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 010  
Y-tunnus: Y-tunnus 0202570-3, sähköposti vvy(a)vvy.fi 
 
2. Tietosuojavastaava 
Vesilaitosyhdistyksen tietosuojavastaava, toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, Ra-
tamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 0122, sähköposti osmo.seppala(a)vvy.fi 
 
3. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Vesilaitosyhdistyksen toimistosihteeri Heli Ala-Pohja, puh. (09) 8689 010, vvy(a)vvy.fi 
 
4. Rekisterin nimi 
Vesilaitosyhdistyksen hankintarekisteri 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Vesilaitosyhdistyksen toteuttamiin hankintojen ja 
kilpailutusten toteuttamiseksi.  
 
Käsitelläkseen tarjouksia hankinnoissaan ja toteuttaakseen hankintasopimuksia Vesilaitosyhdis-
tys tarvitsee tietoja muun muassa hankintamenettelyihin osallistuvien tarjoajien henkilöistä, tarjo-
ajien tarjouksissaan ilmoittamien referenssien yhteyshenkilöistä sekä tarjoajan tarjouksessaan 
ilmoittamien henkilöiden ammatillisista pätevyyksistä ja kokemuksesta. Vesilaitosyhdistyksen voi 
olla välttämätöntä käsitellä tarjousten sisältämiä muita henkilötietoja, kuten tietoja liittyen julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain pakollisten ja/tai harkinnanvaraisten pois-
sulkemisperusteiden selvittämiseksi.  
 
Vesilaitosyhdistys tarvitsee tarjoajien yhteyshenkilöiden yhteystietoja ollakseen yhteydessä tarjo-
ajiin hankintamenettelyn aikana. Valittu tarjous tulee liitteineen osaksi hankintasopimusta, jonka 
johdosta on tarve käsitellä tarjouksen sisältämiä henkilötietoja hankintasopimuksen voimassaolon 
ajan sopimuksen täytäntöön panemiseksi.  
 
Asianosaisen hakiessa muutosta tai oikaisua hankintaa koskevaan päätökseen, Vesilaitosyhdis-
tyksen on välttämätöntä käsitellä valituksen kohteena olevien hankinta-asiakirjojen sisältämiä 
henkilötietoja muutoksenhakuprosessin ja mahdollisen oikeuskäsittelyn ajan sekä asian lopputu-
loksen edellyttämällä tavalla.  
 
6. Rekisterin tietosisältö 
Tarjoajien taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvonta-
valtaa käyttävä yhteyshenkilö: henkilön yritys/organisaatio (jota edustaa) sukunimi, etunimi, titteli, 
lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, maa, puhelin, matkapuhelin, sähköposti, yhteyshenkilön 
sähköposti, tiedot liittyen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain pakol-
listen ja/tai harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi.  
 
Vesilaitosyhdistys ei ota jäljennöstä rikosrekisteriotteesta eikä talleta sitä itselleen. Vesilaitosyh-
distys hävittää tai palauttaa rikosrekisteriotteen henkilöotteen henkilölle, jota se koskee. Rikosre-
kisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei myöskään ilmaista muille henkilöille, jotka eivät välttämättä tar-
vitse niitä poissulkemisperusteiden selvittämiseksi. 
 
Laskutustiedot: yritys, osasto, katuosoite, postinumero- ja postitoimipaikka, maa, laskutusviite, 
verkkolaskuosoite, OVT-tunnus, yrityksen palvelutunnus 
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Yrityksen tiedot: konserni, asiakasnumero, y-tunnus, virallinen nimi, organisaation käyttönimi, 
edellinen nimi, aputoiminimet, toimipiste, kuntanumero, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka, 
maa, käyntiosoite, käyntiosoitteen postinumero ja -toimipaikka, maa, puh/puh.vaihde, faksi, säh-
köposti (yleinen) www-osoite, maksuehto, laskun kieli.  
 
Alihankkijoiden yhteystiedot: henkilön yritys/organisaatio (jota edustaa) sukunimi, etunimi, titteli, 
lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, maa, puhelin, matkapuhelin, sähköposti, yhteyshenkilön 
sähköposti.  
 
Tarjouksessa nimettyjen asiantuntijoiden sekä mahdollisiin tarjousarviointiin liittyviin haastattelui-
hin tai henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja: 
nimi, edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa, tiedot koulutuksesta ja ammatillisista päte-
vyyksistä sekä kokemuksesta ja muista hankinnan kohteen kannalta merkityksellisistä ominai-
suuksista. 
 
Tarjouksessa ilmoitettujen referenssien yhteyshenkilöiden osalta käsitellään seuraavia henkilötie-
toja: nimi, edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa, yhteystiedot, kyseessä olevan refe-
renssin tiedot. 
 
Muut tarjousten sisältämät tai hankintamenettelyn aikana kerättävät henkilötiedot, kuten projekti- 
tai toteutussuunnitelmien sisältämät tiedot tarjoajan henkilöstöstä, kaupparekisteriotteiden sisältä-
mät tiedot tilintarkastajista, prokuristeista ja muista tarjoajayritykseen tai sen alihankkijaan liitty-
vistä henkilöistä: nimi, edustettu organisaatio ja asema organisaatiossa, syntymäaika, tiedot kou-
lutuksesta ja ammatillisista pätevyyksistä sekä kokemuksesta ja muista hankinnan kohteen kan-
nalta merkityksellisistä ominaisuuksista 
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Vesilaitosyhdistys saa tiedot osana tarjousta, jonka antanut tarjoaja on joko rekisteröity itse, re-
kisteröidyn työnantaja tai pyytänyt rekisteröidyn luvan tietojen käyttämiseen tarjouksessaan esim. 
referenssin yhteyshenkilönä.  
 
Rikosrekisteriotteita koskevat tiedot Vesilaitosyhdistys saa valitulta tarjoajalta. 
 
Vesilaitosyhdistys saa tietoja myös yleisistä lähteistä, mukaan lukien Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ylläpitämästä kaupparekisteristä, Vastuu Group Oy:n ylläpitämästä luotettava kumppani -pal-
velusta sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n yritysluottotietorekistereistä. 
 
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoitta-
missa rajoissa. 
 
Vesilaitosyhdistys voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi 
tietotekniikan tai muiden palveluiden osalta, jolloin Vesilaitosyhdistys varmistaa tietojen lainmu-
kaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. 
Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan 
Vesilaitosyhdistyksen toimeksiannosta ja lukuun. 
 
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä luovuteta kolmansille osa-
puolille.  
 
Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin hankinnan toteuttamisessa avustavalle yhteistyöyritykselle 
sekä tarjousten arviointeja tekeville Vesilaitosyhdistyksen henkilöstölle sekä asiantuntijaryhmien 
ja muun luottamuselimen jäsenille.    
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Osa Vesilaitosyhdistyksen käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siir-
rossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroo-
pan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijäta-
hon kanssa. 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tarjoukset ja muut hankinta-asiakirjat poislukien arkaluonteisia henkilötietoja sisältävät asiakirjat 
tallennetaan hankkeesta vastaavan henkilön hallinnoimaan tiedostokansioon, jonka tietosisältö 
on vain vastuuhenkilön saatavilla. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  
 
Tarjoukset ja muut hankinta-asiakirjat tallennetaan tarjouksen arviointia varten väliaikaiseen tie-
dostokansioon, jonka tietosisältö voidaan toimittaa edelleen hankinnan toteutuksessa avustavalle 
yhteyskumppanille, kuten konsultille, joka avustaa kilpailutuksen toteutuksessa tai tarjousten arvi-
ointiin osallistuvalle Vesilaitosyhdistyksen henkilöstölle, asiantuntijaryhmän tai muun luottamuseli-
men jäsenelle. Edellä mainittujen tietojen käyttö rajataan henkilökohtaiseen sähköpostiin lähetet-
tävän kutsun kautta asianomaisille henkilöille.  
 
11. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, 
jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  
 
12. Tiedon korjaaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan, virheellisen tiedon 
korjaamista. Virheellisen tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekis-
teriasioita hoitavaan henkilöön (kts. kohta 3).  
 
13. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 
 
A. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tehdä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kts. 
kohta 3). Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. 
Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. 
 
B. Oikeus tiedon korjaamiseen 
Vesilaitosyhdistys huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen 
laadusta. Vesilaitosyhdistys oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilö-
tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.  
 
C. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Vesilaitosyhdistys rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esi-
merkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka 
kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 
 
D. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin 
kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vvy(a)vvy.fi 
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tie-
tosuojavaltuutettu. 
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14. Evästeet 
Vesilaitosyhdistys käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä: 
https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/evasteiden-kaytto/ 
 
15. Muutokset tietosuojakäytäntöön 
Vesilaitosyhdistys voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. 
Tämä seloste on viimeksi päivitetty 17.04.2020.Vesilaitosyhdistys suosittelee, että rekisteröidyt 
käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdolli-
sesti tehdyistä muutoksista. 

 

https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/evasteiden-kaytto/

