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Elisan sidosryhmien henkilötietojen tietosuojaperiaatteet 

1  Periaatteiden kohde 

Nämä tietosuojaperiaatteet koskevat Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (myöhemmin 
"Elisa") sidosryhmien henkilöstön tai muiden kontaktihenkilöiden (myöhemmin "Sidos-
ryhmät") henkilötietoja. Tietoja voidaan käsitellä eri konserniyhtiöissä. 
 

2  Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on Elisa Oyj sekä Elisa Oyj:n 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt.  
 
Elisa Oyj 
PL 1 
00061 ELISA 
 
Rekisteriasioiden yhteyspiste tietosuojavastaava@elisa.fi  
 
Tietosuojavastaava on  Elisan tietosuojavastaava.  

 

3  Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Elisan toimintaan liittyy erilaisia Sidosryhmiä kuten 

• viranomaisia 

• yhteiskunnalliset sidosryhmiä 

• lehdistöä ja mediaa 

• hankinta- ja muita yhteistyökumppaneita 
 
Elisa käsittelee Sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta muun muassa seuraavia 
henkilötietoja 

• nimi  

• yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

• muita tietoja, kuten henkilön työnantaja 
 

4  Käsittelyn tarkoitukset  

Henkilötietoja käsitellään muun muassa tarkoituksiin, jotka ovat tarpeellisia Elisan ja 
Sidosryhmien välisen asiainhoidon, yhteistyön ja yhteydenpidon hoitamiseen ja mah-
dolliseen sopimussuhteeseen liittyen.  
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5  Käsittelyn oikeusperuste 

Tietojen käsittely voi perustua Elisan oikeutettuun etuun.  Tällöin käsittely on tarpeen 
Elisan lainmukaisen, selkeästi ilmaistavissa olevan edun saavuttamiseksi. Henkilötie-
toja käsitellään myös silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. 
 
Käsittely saattaa perustua Sidosryhmän kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopimuksen 
perusteella käsitellään tietoja, joiden käsittely on suhteen vuoksi tarpeellista. 
 
Joissain tilanteissa osaa tiedoista saatetaan käsitellä myös henkilön antaman suostu-
muksen perusteella. 
 

6  Henkilötietojen lähde 

Henkilötietojen tietolähteitä ovat pääsääntöisesti: 
 

• Henkilöt itse 

• Sidosryhmien työantajatahot omien työntekijöidensä tai virkamiestensä osalta 

• Tietoja käsittelevät kolmannet osapuolet 

• Viranomaiset 
 

7  Henkilötietojen vastaanottajat 

Elisa ei luovuta henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä konserniyhtiöiden kes-
ken. 
 

8  Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 

Elisan liiketoiminnan toteuttamisessa käytetään lukuisia kolmansissa maissa sijaitse-
via alihankkijoita esimerkiksi järjestelmien ylläpitoon ja vianselvitykseen. Näissä yh-
teyksissä saattaa siirtyä myös Sidosryhmien henkilötietoja. Kaikissa siirroissa ulko-
maille käytetään lainmukaisia, sopivia ja asianmukaisia suojatoimia. 
 

9  Henkilötietojen säilytysajan määräytymiskriteerit 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen. Henkilötietojen säily-
tysajat perustuvat kokonaisharkintaan. Säilytysaikoja määriteltäessä huomioidaan eri-
tyisesti Elisa lakisääteiset velvoitteet ja lainsäädännöstä johtuvat minimi- ja maksi-
misäilytysajat sekä Sidosryhmien kanssa tehtyjen sopimusten ehdot.  
 

10  Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus tarkastaa omat tietonsa: Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. 
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Oikeus pyytää tietojen korjausta: Henkilöllä on oikeus vaatia, että Elisa oikaisee häntä 
koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Oikaisu on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 
Henkilöllä on oikeus myös täydentää puutteellisia henkilötietoja esim. antamalla lisä-
selvitys.  
 
Oikeus siirtää omat tietonsa: Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää tietyt Eli-
salle toimittamansa, itseään koskevat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin kun käsit-
tely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 
 
Oikeus pyytää tietojen poistoa tai käsittelyn rajoitusta tai vastustaa käsittelyä: Jos hen-
kilötietojen käsittely ei ole enää perusteltua, henkilöllä on oikeus pyytää tietojen pois-
toa. 
 
Jos henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan henkilön suostumukseen, henkilöllä  
on mahdollista peruuttaa se. Peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen 
peruutusta tapahtuvaan käsittelyyn. 
 
Lisäksi henkilöllä on oikeus halutessaan tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva vali-
tus valvontaviranomaiselle. 
 

 
 
 
  
 

 


