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Tietosuojaseloste – Toimipisteissä asioivat 

 

Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) mukainen rekisteriseloste käsittelytoimista 

 

Rekisterinpitäjä 

NCC Industry Oy (Y-tunnus 1765515-0) 

PL 13 
00281 Helsinki 

Puhelinvaihde: 010 507 6800 

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

NCC Industry Oy:n toimipisteissä asioivien rekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen, sopimus- ja lakisääteisten vel-
voitteiden täyttämiseksi.  

Erityisesti 

- toimipisteillä asioivien seuranta 
- työturvallisuusasiat  
- laskutus 
- markkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi 
- ympäristölupien ja muiden viranomaislupien ehtojen mukainen tietojen käsittely, tiedot-

taminen sekä seuranta- ja tarkkailutehtävät 

 

Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin ja oikeutettu-
jen etujen toteuttamiseksi sekä NCC Industry Oy:n ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppanien vä-
listen sopimusten täyttämiseksi ja hoitamiseksi. 

 

 

 



   

 

 

2 (3) 

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan lähtökohtaisesti seuraavia tietoja: 

- nimi 
- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
- työturvallisuuskorttitieto 
- työturvallisuusasioihin liittyvät tiedot 
- työ- ja ensiapupätevyystietoja 
- laskutustiedot 
- yhtiötiedot 
- yhteisön edustajan nimi ja yhteystiedot 
- yhteisön vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden syntymäajat tai henkilötunnus 
- työmaan yhteystiedot 
- rekisterinumerotieto 
- valokuva- ja/tai videomateriaali, jotka otetaan muun muassa työturvallisuushavaintoja 

taikka viestintä-, valvonta- tai kehittämistyötä varten 
- IP-osoite, verkkotunnistetiedot, lokitiedot 
- kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät tiedot 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä taikka yhteisöltä itseltään. Lisäksi 
tietoja voidaan saada urakka- tai muista sopimuksista, urakoitsijalta tai muulta NCC:n yhteistyö-
kumppanilta tai julkisista ja yksityisistä rekistereistä.  

Valokuva- ja/tai videomateriaalista saadaan myös tietoa alueella asioivista henkilöistä. 

 

Säilytysaika 

Tietoja säilytetään sopimussuhteen kestäessä, rekisterinpitäjän mahdollisten vastuiden ajan sekä 
lainsäädännön edellyttämät ajat.  

Henkilötietoja säilytetään sopimuksen toteuttamisen ja sen mukaisten muiden vastuuvelvoitteiden 
mukaiset ajat ja lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään myös sopimus-
suhteen päättymisen jälkeen, kunnes lainsäädännön (esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön ja vero-
tusmenettelylainsäädännön) mukaiset säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet sekä kunnes ta-
kuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet ja 
vastuut ovat päättyneet.  

 

Tietojen luovutus 

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa NCC-konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnalle, mikäli 
se on välttämätöntä heidän työtehtäviensä hoitamiseksi.  

Ympäristölupien ja muiden viranomaislupien mukaiset tarkkailu- ym tiedot toimitetaan lupaehto-
jen mukaisesti viranomaisille. 
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Tietoja luovutetaan NCC Industry Oy:n konsulteille tai urakoitsijoille lupien salliman toiminnan 
mukaisten tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi sekä niihin liittyvään yhteydenpitoon. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjä toteuttaa toiminnassaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, 
jotka varmistavat, että oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaate täyttyy. 

Sähköinen aineisto säilytetään siihen soveltuvissa tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmissä on käyttä-
jätunnus- ja salasanalukitus. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä henkilöillä ja siinä laajuudessa 
kuin tiedotus tai muu ympäristö- tai muihin viranomaislupiin liittyvä asian hoito edellyttää. Käyte-
tyt tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein. 

Rekisteriä säilytetään suojatuilla palvelimilla EU/ETA alueella.  

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. 

 

Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää pääsy häntä itseään 
koskeviin henkilötietoihin (15 artiklan mukainen tarkastusoikeus) sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista (16 artikla) tai poistamista (17 artikla) taikka käsittelyn rajoittamista (18 ar-
tikla) tai vastustaa käsittelyä (21 artikla) sekä oikeus pyytää siirtämään tiedot järjestelmästä toi-
seen, mikäli henkilötietojen käsittelyä suoritetaan automaattisesti (20 artikla). Edellä mainitut 
artiklaviittaukset viittaavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloihin. Kirjallinen tarkastus-
pyyntö tai muu henkilötietojen käsittelyä koskeva tiedustelu voidaan osoittaa rekisterinpitäjälle 
sähköpostitse: gdpr@ncc.fi . 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Suomen tietosuojavalvontaviranomainen on: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

PL 800, 00531 Helsinki 

sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

puhelin: 029 566 6700 

 

 

Tietosuojaseloste viimeksi päivitetty 22.2.2022 
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