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TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS 

Mikäli tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ja Webropol Palvelun Yleisten Ehtojen välillä on ristiriitoja, 
sovelletaan tämän Tietojenkäsittelysopimuksen määräyksiä. Mikäli tämän Tietojenkäsittelysopimuk-
sen sisältö on ristiriidassa Mallisopimuslausekkeiden kanssa, sovelletaan Mallisopimuslausekkeita. 
Webropol Palvelun Yleisten Ehtojen ollessa ristiriidassa Mallisopimuslausekkeiden kanssa sovelle-
taan Mallisopimuslausekkeita. 

Tämän sopimuksen nojalla sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu antamaan valtuudet organisaationsa 
Webropol-palvelun pääkäyttäjälle elektronisesti hyväksyä tämä sopimus Webropol-palvelussa.     

TAUSTA JA TARKOITUS 

1 

Tämä Tietojenkäsittelysopimus määrittää Webropolin Asiakkaan ja sen Tytäryhtiöiden 
puolesta suoritetun Henkilötietojen käsittelyn ehdot, joita sovelletaan kaikkiin Asiak-
kaan ja sen Tytäryhtiöiden ja Webropolin välillä solmittuihin sopimuksiin ("Sopimus"), 
joiden perusteella Asiakas ja sen tytäryhtiöt hankkivat Palvelun Webropolilta ja Webro-
pol tarjoaa kyseisen Palvelun Asiakkaalle ja sen tytäryhtiöille.  

Webropol toimii Tietosuojasääntelyn mukaisena Henkilötietojen Käsittelijänä ja Asia-
kas Rekisterinpitäjänä. Tietojenkäsittelysopimuksessa käytettyjen monikkomuotojen 
katsotaan sisältävän yksikkömuodot ja päinvastoin. Esimerkiksi "Henkilötietojen Kä-
sittelijä" tarkoittaa kyseisessä ominaisuudessa kulloinkin toimivaa, soveltuvaa toimi-
jaa.  

Tämän Tietojenkäsittelysopimuksen voimaantulohetkellä EU:n tietosuojalainsäädän-
töä uudistetaan. Osapuolet tiedostavat, että määritelmää "Tietosuojasääntely" tullaan 
vastaavasti muuttamaan automaattisesti kappaleen 1 alla mukaisesti riippumatta siitä, 
mitä Sopimuksessa on muutoin tästä poiketen sovittu. 

MÄÄRITELMÄT 

Rekisterinpitäjä tarkoittaa Tietosuojasääntelyn määritelmän mukaista rekisterinpitäjää; 

Käsittelijä  tarkoittaa Tietosuojasääntelyn määritelmän mukaista käsittelijää; 

Tytäryhtiö Osapuolen tytäryhtiöllä tarkoitetaan toimijaa (i) joka suoraan tai epä-
suorasti on Osapuolen määräysvallan alaisena; (ii) joka on saman 
toimijan suorassa tai epäsuorassa omistuksessa tai määräysvallassa 
kuin kyseinen Osapuoli; (iii) joka suoraan tai epäsuoraan on kyseisen 
Osapuolen omistuksessa tai määräysvallassa. Yhtiö on edellä tarkoi-
tetulla tavalla toisen määräysvallassa, mikäli toimijalla on hallinnas-
saan yli viisikymmentä prosenttia (50 %) tai enemmän kyseisen yh-
tiön äänistä, toimija kykenee päättämään yhtiön toimista ja/tai halli-
tuksen tai muun vastaavan elimen kokoonpanosta; 

Tietosuojasääntely tarkoittaa kaikkia sovellettavia henkilötietojen suojaa koskevia sään-
nöksiä, mukaan lukien lait, joilla on saatettu voimaan direktiivi 
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95/46/EU ja direktiivi 2002/58/EU, Tietosuoja-asetusta 2016/679/EU 
(soveltuvin osin), sekä kaikkia niihin tehtyjä muutoksia; 

Rekisteröity tarkoittaa Tietosuojasääntelyn määritelmän mukaista rekisteröityä; 

Henkilötieto tarkoittaa Tietosuojasääntelyn määritelmän mukaista henkilötietoa; 

Tietoturvaloukkaus tarkoittaa Webropolista johtuvaa tietoturvaloukkausta, jonka seurauk-
sena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen Henkilötieto-
jen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, 
muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin; 

Palvelu tarkoittaa mitä tahansa Webropolin Asiakkaalle tai sen Tytäryhtiöille 
Sopimuksen mukaan tai yhteydessä tarjoamaa palvelua; 

Mallisopimuslausekkeet tarkoittavat Euroopan komission päätöksen 2010/87/EU (ja siihen teh-
tyjen muutosten) mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siir-
rosta kolmansiin maihin; ja 

Valvontaviranomainen  

2 ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

2.1 Asiakas Rekisterinpitäjänä sitoutuu noudattamaan Tietosuojasääntelyä eikä anna 
Webropolille Tietosuojasääntelyn vastaisia ohjeita. Osapuolet sopivat, että tämä Tie-
tojenkäsittelysopimus muodostetaan kokonaisuudessaan Asiakkaan Rekisterinpitä-
jänä Webropolille antamat kirjalliset ohjeet. Lisäohjeiden antaminen edellyttää Osa-
puolten etukäteistä kirjallista sopimusta. 

3 WEBROPOLIN VELVOLLISUUDET 

3.1 Henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat yleiset periaatteet 

3.1.1 Käsittelijällä ei ole oikeutta käyttää Henkilötietoja muuhun kuin Sopimuksessa ja Tie-
tojenkäsittelysopimuksessa määritettyyn käyttötarkoitukseen  

3.1.2 Webropol sitoutuu 

(a) käsittelemään Henkilötietoja sovellettavan Tietosuojasääntelyn
mukaisesti;

(b) käsittelemään Henkilötietoja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mu-
kaan, ellei Webropol ole Tietosuojasääntelyn nojalla velvollinen
toimimaan toisin;

(c) avustamaan Asiakasta sen Tietosuojasääntelyn mukaisten Re-
kisterinpitäjän velvoitteiden täyttämisessä. Webropolilla on oi-
keus veloittaa ylimääräisestä työstä ja kuluista ja kustannuk-
sista, joita Webropolille pyyntöihin vastaamisesta on aiheutu-
nut;

tarkoittaa Tietosuojasääntelyn nojalla toimivaltaista viranomaista.



Webropol Oy 
Huovitie 3 
00400 Helsinki 
webropol.fi

(d) antamaan Asiakkaalle tiedot, jotka ovat tarpeen tämän Tieto-
jenkäsittelysopimuksen ja Tietosuojasääntelyn mukaisten vel-
voitteiden noudattamisen osoittamiseksi sekä sallimaan ja myö-
tävaikuttamaan Asiakkaan suorittamiin auditointeihin, tarkas-
tukset mukaan lukien. Webropolilla on oikeus veloittaa ylimää-
räisestä työstä ja kuluista ja kustannuksista, jotka sille on avus-
tamisesta aiheutunut.

(e) Webropol sitoutuu varmistamaan, että sen työntekijät tai muu
Webropolin valtuutuksella toimiva henkilö on sitoutunut Sopi-
muksessa edellytettyjä salassapitovaatimuksia vastaaviin vaa-
timuksiin.

3.2 Henkilötietoryhmät ja Rekisteröityjen ryhmät 

3.2.1 Asiakas voi Palvelun yhteydessä toimittaa Webropolin käsiteltäväksi Henkilötietoja, 
jotka saattavat sisältää, mutta niihin rajoittumatta, seuraavia Rekisteröityjen ryhmiä: 

(i) kuluttajat;

(ii) potentiaaliset asiakkaat ja asiakkaat (jotka ovat luonnollisia henkilöitä) sekä Asiak-
kaan mahdollisten ostajien tai asiakkaiden työntekijät tai yhteyshenkilöt;

(iii) Asiakkaan liikekumppanit ja myyjät (jotka ovat luonnollisia henkilöitä) tai Asiak-
kaan potentiaalisten asiakkaiden, asiakkaiden, liikekumppanien tai ostajien työntekijät
tai yhteyshenkilöt;

(iv) Asiakkaan työntekijät, agentit, neuvonantajat, urakoitsijat, toimittajat (jotka ovat
luonnollisia henkilöitä) tai;

(v) Asiakkaan verkkosivuston, verkkokaupan tai sovellusten käyttäjät.

3.2.2 Asiakas voi laittaa Palveluun Henkilötietoja, jotka saattavat sisältää, mutta niihin ra-
joittumatta, seuraavia Henkilötietoryhmiä: 

(i)-(iii) Etu- ja sukunimi, yhteystiedot (kuten sähköposti, puhelinnumero, osoite); osto-
tiedot, markkinointi ja muut preferenssit sekä vastaava asiakastieto; 

(iv) Etu- ja sukunimi, ammatti, asema, työntekijä, yhteystiedot (yritys, sähköposti, pu-
helin, fyysinen liikeosoite), tunnistetiedot, ammatilliset tiedot, välitystiedot ja sijaintitie-
dot; ja/tai

(v) IP -osoite, mahdollinen evästeiden kautta saatu Henkilötieto.

3.2.3 Edellä kohdissa 3.2.1 ja 3.2.2 esitetyn rajoittamatta Webropol käsittelee Palvelun yh-
teydessä Henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä Palvelun tarjoamista, kehitystä ja 
teknistä toimintaa, asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteiden hallintaa, laskutusta, 
viestintää, markkinointia ja muita vastaavia tarkoituksia varten, ja jotka voivat koskea 
Asiakkaan työntekijöitä ja yhteyshenkilöitä ("Webropolin Henkilötiedot"). Webropol 
toimii Webropolin Henkilötietojen osalta Rekisterinpitäjänä ja vastaa niiden käsittelyn 
lainmukaisuudesta.  

3.3 Tietoturva 

3.3.1 Webropolin tulee toteuttaa tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet 
asianmukaisen tietoturvatason varmistamiseksi ja Henkilötietojen suojaamiseksi 
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asiattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tu-
houtumiselta, vahingoittumiselta, muutattamiselta tai luovuttamiselta. Webropolin tur-
vatoimien tulee täyttää soveltuvat Tietosuojasääntelyn vaatimukset. 

3.4 Dokumentointivelvollisuus ja ilmoittaminen 

3.4.1 Webropolin on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista toimista Tietosuojasään-
telyn edellyttämien Käsittelijän velvoitteidensa täyttämisen osoittamiseksi. Webropol 
sitoutuu antamaan dokumentaation Asiakkaan sataville siinä laajuudessa, kuin se on 
Webropolin Tietosuojasääntelyn ja tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisten vel-
voitteiden noudattamisen osoittamiseksi tarpeellista. 

3.4.2 Tietosuojasääntelyn mukaisesti Webropolin suorittaman Henkilötietojen käsittelyä 
koskevan selosteen tulee sisältää (i) Webropolin yhteystiedot; (ii) henkilötietoryhmät, 
joita käsitellään Asiakkaan puolesta; (iii) tiedot henkilötietojen siirrosta EU:n ja/tai 
ETA:n ulkopuolelle; (iv) kuvaus toteutetuista teknisistä ja organisatorisista tietoturva-
toimenpiteistä; (v) lista alihankkijoista, joita käytetään Henkilötietojen käsittelyssä. 

3.4.3 Webropolin on ilmoitettava Asiakkaalle kaikista Rekisteröityjen ja Valvontaviranomai-
sen Tietosuojasääntelyn perusteella tekemistä Henkilötietojen käsittelyä koskevista 
pyynnöistä ennen pyyntöön vastaamista tai muihin toimenpiteisiin ryhtymistä niin pian 
kuin käytännössä kohtuullista tai, milloin Tietosuojasääntely edellyttää välitöntä vas-
taamista, jälkikäteen kohtuullisessa ajassa. 

3.4.4 Webropolin on ilmoitettava Asiakkaalle olennaisista muutoksista, joilla saattaa olla 
haitallinen vaikutus Asiakkaan puolesta käsiteltyjen Henkilötietojen suojan tai tietotur-
van tasoon. 

3.5 Ilmoitus Tietoturvaloukkauksesta 

3.5.1 Webropolin on ilmoitettava Asiakkaalle Tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta vii-
vytystä siitä, kun Webropol on tullut siitä tietoiseksi, ja riittävässä ajassa Rekisterinpi-
täjän Tietosuojasääntelyn mukaisten ilmoitusvelvollisuuksien täyttämiseksi, asianmu-
kaisella ja täsmällisellä tavalla (esim. puhelimitse tai sähköpostitse). 

3.5.2 Ilmoitukseen on sisällytettävä ainakin seuraavat tiedot: 

a) kuvaus Tietoturvaloukkauksesta, mahdollisuuksien mukaan tiedot
siitä, mitä Rekisteröityjen ryhmiä ja henkilörekistereitä Tietoturva-
loukkaus on koskenut ja niiden arvioitu lukumäärä;

b) Käsittelijän tietosuoja-asioista vastaavan yhteyshenkilön nimi ja
yhteystiedot;

c) kuvaus todennäköisistä seurauksista ja/tai Tietoturvaloukkauksen
toteutuneet seuraukset;

d) kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdytty Tietoturvaloukkauksen
johdosta ja sen haittavaikutusten lieventämiseksi.

3.5.3 Webropolin on dokumentoitava Tietoturvaloukkaukset ja toimitettava dokumentaatio 
pyynnöstä Asiakkaalle. 

3.5.4 Webropolin on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, tultuaan tietoiseksi Tie-
toturvaloukkauksesta, Henkilötietojen suojaamiseksi ja toteutettava tarvittavat toimen-
piteet Henkilötiedon suojan varmistamiseksi sekä lieventää Rekisteröidyille aiheutuvia 
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vahinkoja. Webropol toimii yhteistyössä Asiakkaan kanssa Tietoturvaloukkausten 
koskevan ilmoituksen laatimiseksi. 

3.6 Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen 

3.6.1 Tämän Tietojenkäsittelysopimuksen päättyessä tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä 
Webropolin on joko poistettava tai palautettava Henkilötiedot Asiakkaalle tai Asiak-
kaan kirjallisesti nimeämälle kolmannelle osapuolelle, ellei Tietosuojasääntely edel-
lytä säilyttämään Henkilötiedot. 

4 HENKILÖTIETOJEN SIIRROT 

4.1 Webropol ei saa siirtää Henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi alihankkijoille 
joista Osapuolet ovat sopineet. Asiakas on tämän Tietojenkäsittelysopimuksen voi-
maantulohetkellä antanut hyväksyntänsä Liitteen 1 mukaisille alihankkijoille. Webro-
pol tiedottaa Asiakasta uuden Henkilötietoja käsittelevän alihankkijan lisäämisestä 
sähköpostitse kohtuullisessa ajassa ennen kyseisen alihankkijan suorittaman Henki-
lötietojen käsittelyn aloittamista. Asiakas voi kieltää uuden alihankkijan käytön aino-
astaan, jos Asiakkaalla on perusteltu epäily kyseisen alihankkijan kyvystä noudattaa 
Tietosuojasääntelyä. Jos Asiakas haluaa kieltää uuden alihankkijan käytön, Asiak-
kaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen kyseisen alihankkijan suoritta-
man Henkilötietojen käsittelyn aloittamista. Webropolilla on oikeus vähentää alihank-
kijoiden määrää ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle. 

4.2 Mikäli Asiakas edellyttää tai hyväksyy, että Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle, Webropol solmii sopimuksen asiaankuuluvan kolmannen osapuolen 
kanssa Asiakkaan puolesta ja nimissä ("Sopimus Henkilötietojen siirrosta"). Henkilö-
tietojen siirtoa koskevan sopimuksen tulee sisältää Mallisopimuslausekkeet, jotka 
ovat tämän Tietojenkäsittelysopimuksen Liitteenä 2. 

4.3 Edellä kohdissa 4.1 ja 4.2 esitetystä huolimatta Webropolilla on oikeus siirtää Henki-
lötietoja Tytäryhtiölle edellyttäen, että Henkilötietojen siirto Tytäryhtiölle täyttää Tieto-
suojasääntelyn ja tämän kohdan 4 edellytykset. Asiakas ymmärtää, että edellä tarkoi-
tettu siirto voi perustua myös muuhun suojamekanismiin, joka on hyväksytty Tieto-
suojasääntelyssä. 

5 SOVELLETTAVA LAKI 

Tähän Tietojenkäsittelysopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lainvalintaa koskevat 
säännöt ja periaatteet pois lukien.  

6 VOIMASSAOLO JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Tämä Tietojenkäsittelysopimus astuu voimaan, kun kumpikin Osapuoli on sen hyväk-
synyt ja päättyy automaattisesti vasta kun Osapuolten välillä solmittujen Sopimusten 
voimassaolo päättyy. 

7 HYVÄKSYNNÄT 

Tästä Tietojenkäsittelysopimuksesta on Voimaantulopäivänä laadittu kaksi (2) sa-
mansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.  
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LIITE 1 WEBROPOLIN ALIHANKKIJAT 

Webropolin alihankkijat 

Seuraavat alihankkijat voivat olla tietosuojasääntelyn määritelmän mukaisina käsittelijöinä toimies-
saan Webropolin alihankkijoina järjestelmän kehitystyön, käytettävyyden ja käyttövarmuuden ta-
kaamiseksi sekä parantamiseksi.  

Telia Inmics-Nebula Oy (y-tunnus 2546028-1) 
Valimotie 21  
00380 HELSINKI 

Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut. 

Qumio Oy (y-tunnus 2466203-3) 
Veromaankatu 17  
05830 HYVINKÄÄ 

Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. 
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