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Henkilötietojen käsittely PAY:ssa 
Kerromme tässä siitä, miten PAY käsittelee henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla. 

Pidämme huolta yksityisyydestäsi ja keräämme vain välttämättömiä tietoja. PAY on henkilötietojen 

rekisterinpitäjä. 

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi käsittely on tärkeää PAY:lle. Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti 

ja huolellisesti. 

Mitä henkilötietoja käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voisimme toteuttaa PAY:n yhteistyötehtävää, viestiä tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti toimeksiantajien ja eri kohderyhmien kanssa sekä tehdä tehokasta 

vaikuttamistyötä Pohjolan työelämän kestävyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Keräämme vain 

henkilötietoja, jotka ovat kunkin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä. 

Käsittelemme henkilötietoja myös voidaksemme levittää tärkeää tietoa ja osaamista, markkinoida PAY:n 

toimintaa sekä hallinnoida tilaisuuksiamme ja tapahtumiamme. Käsittelyyn voivat sisältyä myös 

henkilötiedot, joita luovutat julkaisemalla kommentteja tai olemalla vuorovaikutuksessa PAY:n 

sosiaalisen median kanavissa. Kyse voi olla esimerkiksi seuraavista henkilötiedoista: 

• nimi 

• osoite 

• sähköposti 

• puhelin 

• työpaikka 

• ammattirooli 

• mahdolliset tehtävät, jotka perustuvat yhteispohjoismaiseen mandaattiin tai PAY:n yhteistyöhön 

Käsittelemme kyseisiä tietoja EU- ja Eta-alueella ja toteutamme kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet, jotta kaikkia tietoja käsiteltäisiin turvallisesti ja asianmukaisesta 

suojaustasosta huolehtien. 

Miten henkilötietoja kerätään? 

Luovutat PAY:lle itseäsi koskevia tietoja eri tavoin esimerkiksi silloin, kun 

• sinut ilmoitetaan tai kun ilmoittaudut PAY:n alaiseen yhteistyötehtävään 

• lähetät meille sähköpostia 

• pyydät raportteja, aineistoa tai tietoa PAY:n toiminnasta ja/tai menettelytavoista 

• ilmoittaudut PAY:n SharePoint-yhteistyöryhmään 

• ilmoittaudut PAY:n järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan 

• käännyt puoleemme muussa yhteydessä tai muun kanavan kautta 
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• kirjoitat kommentin verkkosivuillemme tai sosiaalisen median sivuillemme. 

Voimme saada sinua koskevia tietoja myös silloin, kun käytät palvelujamme tai otat meihin yhteyttä. 

Käyttötarkoitus ja oikeusperuste 

PAY:n keräämät tiedot ovat välttämättömiä PAY:n perustehtävän ja tekemiemme palvelusopimusten 

toteuttamiseksi. Ne ovat myös edellytys sille, että PAY voi viestiä kanssasi, käsitellä suostumustasi ja 

hallita henkilötietojesi käsittelyä.  

Jaetaanko tietojasi muille? 

PAY voi tarvittaessa jakaa tietoja kolmannelle osapuolelle, kuten palveluntoimittajalle. Käytettävät 

palveluntoimittajat saavat käsitellä henkilötietoja vain PAY:n ilmoittamien käsittelytarkoitusten 

ja -ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevän palveluntoimittajan kanssa laaditaan sopimus 

henkilötietojen käsittelystä.  

PAY ei koskaan myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle.  

Näin henkilötietojasi käsitellään 

PAY säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä kunkin käyttötarkoituksen 

kannalta. Tarpeettomat tiedot poistetaan. 

Sähköpostitiedot ja PAY:n SharePoint-ryhmät 

Kun sinut ilmoitetaan tai kun ilmoittaudut PAY:n yhteistyöhön ja/tai SharePoint-ryhmiin, henkilötietosi 

tallennetaan tietokantaan, jota käytetään yhteistyössä ja viestinnässä. Henkilötiedot poistetaan tehtävän 

päättymisen jälkeen lukuun ottamatta tietoja, jotka sisältyvät PAY:n virallisiin asiakirjoihin: pöytäkirjoihin, 

sopimuksiin, esitysmateriaaliin, raportteihin ja vastaavaan aineistoon. 

PAY:n jäsenjärjestöjen ja pohjoismaisten ammattisihteeristöjen edustajille suunnattu ja heidän välisensä 

sähköpostiviestintä tapahtuu avoimella/julkisella sähköpostilistalla, joka mahdollistaa sisäisen 

viestinnän. 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Kun ilmoittaudut seminaareihin ja konferensseihin, henkilötietosi tallennetaan rekisteriin, jota käytetään 

hallinnollisten ilmoitusten lähettämiseen. Ilmoittautumalla annat suostumuksesi siihen, että 

käsittelemme henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. Tietoja säilytetään enintään 6 kuukautta.  
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Jos ilmoittaudut tilaisuuteen ja lähetät samalla tietoja allergioista/erityisruokavaliosta, annat 

suostumuksesi siihen, että PAY käsittelee tietoja tilatakseen ruokatarjoiluja. PAY poistaa tiedot 

tilaisuuden jälkeen. 

PAY:n tilaisuuksissa otetaan valokuvia tai videoita tai tehdään äänitallenteita, jotka voivat sisältää 

henkilötietoja. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu intressivertailuun: PAY:n etujen mukaista on 

dokumentoida ja/tai markkinoida toimintaansa, jotta tehtäväalaamme koskeva tärkeä tieto tavoittaisi 

ihmiset ja jotta voisimme tehdä tehokasta vaikuttamistyötä. Pyrimme järjestämään tilaisuudet niin, että 

henkilö, joka ei halua esiintyä esimerkiksi kuvissa, voisi välttyä niiltä. Jos et halua tulla dokumentoiduksi, 

ilmoita siitä PAY:lle tilaisuuden aikana sekä sähköpostitse osoitteeseen info@nfs.net.  

Kommentit PAY:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa 

PAY varaa oikeuden poistaa julkaisuja, kommentteja ja linkkejä, jotka ovat arviomme mukaan esimerkiksi 

loukkaavia tai siveettömiä, pyrkivät markkinoimaan jotakin muuta toimintaa, väheksyvät tai halventavat 

kilpailijaa, rikkovat tekijänoikeuksia tai ovat luonteeltaan rikollisia. PAY varaa oikeuden estää käyttäjät, 

jotka toistuvasti rikkovat menettelyohjeitamme. 

Kysymyksissä ja kommenteissa, jotka julkaistaan PAY:n verkkosivuilla tai sosiaalisen median sivuilla, ei 

saa julkaista toisia ihmisiä koskevaa arkaluonteista tietoa. Arkaluonteiset tiedot voivat koskea esimerkiksi 

ammattiliittoon kuulumista, seksuaalista suuntautumista, uskontoa tai vakaumusta. PAY valvoo ja 

moderoi verkkosivujaan ja sosiaalisen median sivujaan jatkuvasti. 

Asiakirjojen, raporttien ja tiedotusaineiston tilaaminen  

PAY käsittelee henkilötietoja aineistotilausten yhteydessä. Käsittelytarkoituksena on tilauksen 

hallinnointi. Tiedot poistetaan, kun tilaus ja toimitus on toteutettu.  

Sosiaalinen media 

Ensisijainen vastuu käyttäjien henkilötietojen käsittelystä on sosiaalisen median alustan tarjoajalla. PAY 

on puolestaan vastuussa tietystä henkilötietojen käsittelystä, joka tapahtuu sen omilla sosiaalisen 

median sivuilla. 

Tietosuojalainsäädännön mukaan PAY on omilla sosiaalisen median sivuillaan tapahtuvan toiminnan 

rekisterinpitäjä. Vastuu kattaa PAY:n ja muiden käyttäjien tekemät julkaisut näillä sivuilla. 

Omilla sivuillaan PAY:n tulee tiedottaa henkilötietojen käsittelystä, moderoida sivuja ja poistaa 

lainvastaiset kommentit.  

PAY vastaa moderoinnista ja siitä, että sen sivuille ei jää rikollisia ja loukkaavia kommentteja. PAY 

toteuttaa vastuunsa valvomalla ja moderoimalla sosiaalisen median sivujaan ja poistamalla niiltä rikolliset 

ja loukkaavat julkaisut. Rikollisiksi arvioiduista teoista tehdään rikosilmoitus. 
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Twitterissä ei ole mahdollista hallita muiden julkaisuja, merkityksi tulemista tai omiin julkaisuihin liittyviä 

muiden kommentteja, joten tällä alustalla PAY:n vastuu on rajatumpi. 

Twitter-tileillä PAY on vain omien julkaisujensa henkilötietojen rekisterinpitäjä, mutta se ei vastaa muiden 

julkaisuista, joihin PAY merkitään. Jos nämä julkaisut katsotaan rikollisiksi, PAY vastaa vain itse 

kirjoittamistaan julkaisuista eikä meille tai meistä kirjoitetuista julkaisuista.  

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi 

Oikeus saada pääsy tietoihin  

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö PAY sinua koskevia henkilötietoja, ja pyytää niistä 

kopio. Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@nfs.net. Vastaus toimitetaan 

kirjepostina pyynnössä ilmoittamaasi osoitteeseen. Kopio on maksuton. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Sinulla on oikeus pyytää, että PAY oikaisee sinua koskevat virheelliset henkilötiedot, tai saada 

puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Sinulla on oikeus vaatia PAY:lta henkilötietojesi poistamista, jos henkilötiedot eivät esimerkiksi ole enää 

tarpeellisia käsittelytarkoituksiin nähden. Tietojen poistamisen esteenä voivat kuitenkin olla 

lainsäädännön vaatimukset, jotka perustuvat esimerkiksi kirjanpito-, vero- ja 

kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä valitusaikoihin. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus vastustaa intressivertailuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. PAY:n on lopetettava 

tietojen käsittely, jos se ei voi osoittaa, että käsittelyn jatkamiseen on pakottavia ja perusteltuja syitä. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut PAY:lle, ja siirtää ne toiselle 

rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojan tarkastuslaitokselle (Integritetsskyddsmyndigheten), 

jos katsot PAY:n käsitelleen henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen vastaisesti. 
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Työhakemuksiin sisältyvien henkilötietojen käsittely  

PAY rekisteröi lähettämiisi työhakemuksiin sisältyvät tiedot, kuten nimen, henkilötunnuksen, 

yhteystiedot, CV:n ja hakemuskirjeen. Jos etenet rekrytointiprosessissa, käsittelemme myös muita sinua 

koskevia henkilötietoja, kuten haastattelumuistiinpanoja, suosittelijoidesi antamia tietoja tai joissain 

tapauksissa tekemiesi testien tuloksia.  

Jos PAY ei palkkaa sinua, rekisteröidyt henkilötiedot poistetaan kaksi vuotta sen jälkeen, kun hakemaasi 

tehtävään liittyvä rekrytointiprosessi on päättynyt. 

Jos PAY palkkaa sinut, hakemusasiakirjat säilytetään. 

Ota yhteyttä 

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta, jos haluat tiedustella, oletko mukana 

rekistereissämme, tai jos haluat vaatia tietojesi poistamista, lähetä sähköpostia osoitteeseen 

info@nfs.net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


