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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA, JOITA WEBROPOL OY SUORITTAA 

REKISTERINPITÄJÄN LUKUUN 
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelytoimista. 

Tämä seloste koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa Webropolin asiakas kerää tai käsittelee henkilötietoja Webropol-

ohjelmistolla.    

Kaikki henkilötietoja Webropolilla käsittelevät organisaatiot määritellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi 

rekisterinpitäjiksi. Kyselytyökalua tarjotessaan Webropol voi olla henkilötietojen käsittelijä rekisterinpitäjän lukuun. Näistä 

käsittelytoimista on sovittu tarkemmin asiakkaan ja Webropolin välillä tehdyssä tietojenkäsittelysopimuksessa.      

Rekisterinpitäjä 

Kulloinenkin Webropol Oy:n asiakasorganisaatio, joka käsittelee Webropol-ohjelmiston avulla henkilötietoja ja 

määritellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi rekisterinpitäjäksi.   

Henkilötietojen käsittelijä

Webropol Oy 

y-tunnus: 1773960-2

Huovitie 3, 00400 Helsinki 

0201 552 150 |  

servicedesk@webropol.fi  

Yhteyshenkilö käsittelytoimia koskevissa asioissa 
Webropol Oy  

Tietosuojavastaava 

Huovitie 3, 00400 Helsinki 

tietosuojavastaava@webropol.com 

Rekisterinpitäjän lukuun suoritettujen käsittelyiden ryhmät
Tarjotessaan rekisterinpitäjälle Webropol-ohjelmiston sekä huolehtiessaan sen ylläpidosta ja kehittämisestä, Webropol 
Oy voi käsitellä rekisterinpitäjän luvalla kaikkia henkilötietoja, joita rekisterinpitäjä on kerännyt tai tallentanut Webropol-
ohjelmistolla.   
Asiakkaan käyttöympäristössä olevia henkilötietoja Webropol Oy käsittelee ainoastaan asiakkaan luvalla. Käsiteltävät 
tiedot riippuvat siitä, millaisia tietoja asiakas on kerännyt tai tallentanut Webropol-ohjelmistolla.   
Asiakkaan luvalla Webropol voi suorittaa käsittelytoimia mm. seuraavissa tilanteissa:  

 Asiakkaan pyynnöstä asiakaspalvelutilanteessa, jossa käyttöopastuksen tai ohjelmiston

virhetoiminnon korjaaminen edellyttää asiakkaan käyttöympäristöön siirtymistä.

 Asiakkaan toimeksiannon toteuttamisen edellyttäessä asiakkaan käyttöympäristössä tai kyselyissä

toimimista.
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Henkilötietojen käsittelijät 
Nimetyillä Webropolin asiakastuen, teknisen henkilöstön ja tutkimuspalveluiden henkilöillä on - asiakkaan kirjallisella 

luvalla - pääsy asiakkaan kyselyihin asiakastuen ja käytönneuvonnan antamiseksi. Kullakin määrätyllä henkilöllä on 

voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus sekä oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.  

Webropolin lisäksi rekisterinpitäjän lukuun käsittelytoimia voivat suorittaa Webropolin erikseen määrätyt alihankkijat. 

Alihankkijat noudattavat käsittelytoimissa samoja vaatimuksia kuin Webropol on sopinut asiakkaan kanssa. 

Seuraavat alihankkijat voivat olla tietosuojasääntelyn määritelmän mukaisina käsittelijöinä toimiessaan Webropolin 

alihankkijoina järjestelmän kehitystyön, käytettävyyden ja käyttövarmuuden takaamiseksi 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.

Tietoryhmien poistamisen määräajat 
Webropol voi säilyttää asiakkaan kyselyistä ja niiden sisältämästä datasta varmuuskopioita 12 kuukauden ajan siitä 

hetkestä luettuna, kun asiakas on poistanut kyselyn tai kyselyn yksittäiset tiedot käyttöympäristöstään. Asiakassuhteen 

päättymisen jälkeen varmuuskopioita kaikesta asiakkaan käyttöympäristön sisältämästä tiedosta (ml. kyselyt ja niiden 

sisältämä data) säilytetään 18 kuukauden ajan.    

Tietojen siirto kolmanteen maahan 
Webropol ei missään tilanteessa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 
Webropol noudattaa ISO27001-tietoturvastandardin ja suomalaisen Katakri III standardin määrittelemiä käytänteitä 

kaikessa toiminnassaan, mukaan lukien kaikessa tuotekehityksessä sekä Webropol -palvelun tuottamisessa.  

Henkilötietojen salaus  

Kaikki palvelinten ja käyttäjien selaimen välinen liikenne on salattua käyttäen TLS 1.2 tai uudempaa salausalgoritmiä. 

SSL 3.0 ja aiemmat versiot on estetty.  

Fyysinen tietoturva 

 Webropolin palvelimet sijaitsevat Telia Inmics-Nebula Oy:n korkean tietoturvatason palvelinkeskuksissa Helsingissä. 

Palvelinkeskuksissa on kahdennetut varaviralähteet, palosammutusjärjestelmä, tallentava kulunvalvonta ja anti-masking 

– videovalvonta sekä 24/7/365 miehittetty valvonta. Kaikki kriittiset komponent (palvelimet, verkko, tallennusjärjestelmät) 

on kahdennettu erillisiin konesaleihin jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi myös tilanteissa, jolloin verkossa tai 

muussa fyysisessä infrastruktuurissa on häiriötilanteita (Tier 3). Palvelinten hosting-palvelu sekä palvelinkeskukset 

auditoidaan säännöllisesti ja ne täyttävät esimerkiksi PCIDSS sekä Could Security Alliance v3 -vaatimukset.  
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Häiriötilanteista palautuminen ja tiedon varmistus 

 Webropol-palveluiden sisältämät tiedot varmuuskopioidaan päivittäin erilliseen, ammattilaistason 

varmistusjärjestelmään. Varmuuskopioita ei tehdä siirrettäville medioille tietoturvasyistä. Varmuuskopioita säilytetään 30 

päivää. Webropolilla on erillinen jatkuvuus- ja häiriötilannesuunnitelma, jota testataan vuosittain.  

Lokitiedot ja kirjausketjut 

 Webropol-palvelut keräävät kattavasti lokitietoja ja kirjausketjuja (Audit Trail Log). Lokiin kirjataan tiedot esimerkiksi 

epäonnistuneista ja onnistuneista sisään- ja uloskirjautumisista, kyselytiedon lukemisesta, raportin tallentamisesta 

ulkoiseen tiedostomuotoon sekä käyttäjätunnusten ja pääsyoikeuksien luomisesta ja muokkaamisesta. Webropol 3.0-

palvelussa lokien läpinäkyvyyttä on parannettu entisestään, muun muassa niin, että yksittäisten kyselyiden luojat 

näkevät suoraan kyselyn tiedoista siihen kohdistuvat lokimerkinnät, esimerkiksi nähdäkseen onko joku muu käyttäjä 

katsonut raporttia. 




