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Miten varautua EU:n  
tietosuoja-asetuksen 
uudistukseen? 
Tämä dokumentti on tarkoitettu MONITORin käyttäjille, jotka ovat 
vastuussa henkilötiedoista. 
Olemme laatineet muutamia vinkkejä, joista voi olla hyötyä EU:n tietosuoja-asetuksen 
uudistukseen varautumisessa (GDPR, General Data Protection Regulation). Laki astuu voimaan 
25.5.2018. 

Alla viisi yleistä neuvoa sekä lista sellaisista MONITORin rutiineista, joissa kerätään ja hallitaan 
henkilötietoja. Suosittelemme, että alatte heti käydä läpi yrityksenne tietoja. Jos ette ole vielä 
perehtyneet tietosuojakysymyksiin, kerromme lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja 
siitä, mitä henkilötiedoilla saatetaan tarkoittaa. 

Viisi neuvoa tietosuoja-asetukseen liittyen 
1. Älkää odottako 
Varautukaa uudistukseen ajoissa pystyäksenne noudattamaan uutta direktiiviä. EU:n tietosuoja-
asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin ja otetaan käyttöön toukokuussa. 

2. Muodostakaa yleiskuva tiedoistanne 
Suurin työ, minkä EU:n uusi tietosuoja-asetus aiheuttaa on muodostaa yleiskuva yrityksenne 
tiedoista, tietovirroista ja käyttöprosesseista. Tämä koskee erityisesti suuria organisaatioita, 
joiden järjestelmät on luotu vaiheittain. 

3. Hankkikaa osaamista 
Sääntöjen noudattamisesta vastaavien henkilöiden on saatava vaadittava koulutus. Heidän on 
myös pidettävä huoli siitä, että useat organisaation jäsenet ymmärtävät, miten sääntöjä tulee 
noudattaa. 

4. Käykää läpi järjestelmänne 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kaikilla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen 
poistamista tai siirtämistä. 

Organisaation tai yrityksen tulee tällöin poistaa tai siirtää kyseiset tiedot tietyn ajan sisällä. Sen 
vuoksi organisaation on käytettävä sopivia tietomuotoja ja päivitettävä vanhat järjestelmät. Tämä 
koskee kaikkia tietomuotoja, kuten ääntä, tekstiä, kuvia ym. 
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5. Luokaa rutiinit tietoturvaloukkausten varalle 
Tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava 72 tunnin sisällä valvontaviranomaiselle sekä kaikille 
niille, joita tietoturvaloukkaus koskee. Tietoturvaloukkaukset eivät välttämättä tapahdu työajalla, 
eikä aikaa ole hukattavissa tietoturvaloukkauksen sattuessa. Rutiinien tarkka määrittely on sen 
vuoksi erittäin tärkeää. 

Tietojen kerääminen ja käsittely MONITORissa 
Henkilötiedoista vastuussa olevana sinun on pidettävä huoli siitä, että yritys kerää ja käsittelee 
kaikki henkilötiedot yrityksen MONITOR-järjestelmässä. Jotta saisit yleiskuvan tiedoistanne ja 
pystyäksesi etukäteen käymään niitä läpi, olemme laatineet listan rutiineista ja toiminnoista, 
joissa henkilötietoja esiintyy. 

Henkilötietojen kerääminen 
MONITORissa henkilötietoja rekisteröidään ja muokataan seuraavissa rutiineissa (kaikki eivät ole 
vakiorutiineja): 

• Yritystiedot 
• Päivitä työkalut 
• Päivitä toimittaja 
• Rekisteröi tarjouspyyntö 
• Rekisteröi ostotilaus 
• Päivitä asiakas 
• Rekisteröi tarjous 
• Rekisteröi myyntitilaus 
• Laskujen suorarekisteröinti 
• Päivitä myyjä 
• Rekisteröi varastotilaus 
• Rekisteröi poikkeama 
• Päivitä työntekijät 
• Käyttäjä 

Toiminnot, jotka sisältävät/saattavat sisältää henkilöön liittyviä tietoja  
Suoraan asiakkaille, toimittajille, työntekijöille, tilauksille ym. rekisteröityjen tietojen lisäksi 
henkilöön liittyviä tietoja sisältyy/saattaa sisältyä seuraaviin toimintoihin: 

• Sisäiset ohjeet 
• Lisätekstikentät 
• Linkitetyt dokumentit, PDF-, XML-, tekstitiedostot ym. 
• Sovellukset (omat tietokantakentät ym.) 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikkeli 15) 
toteutetaan yksinkertaisimmin ottamalla rekisteriote asiakas-, toimittaja- tai 
työntekijätiedoistanne MONITORin listatoimintoa käyttämällä.  
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Henkilötietojen poistaminen 
Voit poistaa asiakkaiden, toimittajien, henkilöstön tai kontaktien tietoja Rekisteröi-rutiineissa 
komennolla Poista (F6). Tarjouksiin, tilauksiin, ostoihin tai laskuihin liittyviä henkilötietoja ei 
todennäköisesti tule poistaa, sillä ne ovat juridisesti sitovia asiakirjoja, joissa henkilötietoja 
tarvitaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

Mitä GDPR tarkoittaa? 
GDPR eli EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä ja 
organisaatioita EU:n sisällä. Asetus astuu voimaan 25.5.2019 ja se koskee myös kaikkia EU:n 
ulkopuolisia organisaatioita, joilla on EU-kansalaisia koskevia tietoja organisaation toimipaikan 
sijainnista riippumatta. 

Mikä on henkilötieto? 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkkejä henkilötiedoista, jotka ovat MONITORin käytön 
kannalta relevantteja: 

• nimi 
• postiosoite 
• sähköpostiosoite 
• valokuva 

Henkilötietojen käsittelysopimus 
Olemme sitä mieltä, että henkilötietojen käsittelysopimusta ei ole tarpeellista solmia Monitor ERP 
Systemin ja asiakkaidemme välille EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. 

Monitor ERP System ohjelmistotoimittajana ei kerää tai työstä henkilötietoja asiakkaidensa 
puolesta. Työntekijämme (tukiteknikot/konsultit/kouluttajat), jotka osallistuvat asiakkaan 
järjestelmiin liittyviin koulutuksiin/selvityksiin, työskentelevät henkilötietojen kerääjän eli 
rekisterinpitäjän alaisuudessa, joten viittaamme tässä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklaan 29 
(jossa sallitaan henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän 
alaisuudessa ilman henkilötietojen käsittelysopimusta). 

Jos tietokantoja siirretään meille, asiakkaan tulee pitää huoli siitä, että henkilötiedot 
anonymisoidaan ennen siirtoa. Anonymisointi tehdään Monitorin toimittamalla työkalulla. 
25.5.2018 jälkeen Monitor ERP System AB ei enää ota vastaan/tallenna/käsittele henkilötietoja 
sisältäviä tietokantoja.  
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