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EU:n tietosuoja-asetus GDPR 

1. REKISTERIN PITÄJÄ Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ 
KOSKEVISSA ASIOISSA 

Yhteyshenkilö: 

Pauliina Sarilo 

Sähköpostiosoite: pauliina.sarilo@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)447057603 

 

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen 

Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)40 7161 312  

3. REKISTERIN NIMI Rasekon tarjousten käsittely ja sopimusten hallinta 

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia 

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN 
TARKOITUS 

Kuntayhtymän hankintojen kilpailutukset Cloudiassa. 

Ilman kilpailutusta tarjous voidaan pyytää käyttämättä Cloudiaa 
postitse tai sähköpostitse. 

Sopimusten hallinta. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Sisältää hankintaprosessin eri vaiheissa tarvittavia tietoja kuten 
tarjouspyyntöjä, a tarjouksia ja sopimuksia. 

Tarjouspyynnöt, hankintailmoitukset, hankintapäätökset sekä 
hankintasopimukset ovat lähtökohtaisesti julkisia. 

Julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot hankintaprosesseissa 
ovat salaisia. 

Hankinnan laadusta riippuen toimittajien referenssitiedot 
tarkistetaan, CV:t, yrityksen taloudellinen tilanne. 

6. HENKILÖTIETOJEN 
SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on 
tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. 

Hylätyt tarjouspyynnöt 10 vuotta hankintapäätöksen tekemisestä. 

Hyväksytty tarjous + sopimus voimassaoloaika + 10 vuotta 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

Hankintayksiköltä: sopimusasiakirjoja, tarjouspyyntö, liitteet, 
pyydetään toimittajilta täsmennyksiä toimittajan ilmoittamasta 
sähköpostiosoitteesta, vastataan toimittajien lisätietokysymyksiin ja 
vastaukset välitetään kaikille tarjoajille (siihen hankkeeseen) 
toimittajien antamaan sähköpostiosoitteeseen.  

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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Tarjoaja /Yritys toimittaa tarjouksen liitteineen, sisältää yhteystiedot 
tarjouksen yhteyshenkilöstä tarjousasiakirjassa.  

Sopijakumppanin sopimukseen merkitsemät tiedot. 

Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot myös ytj.fi, tilaajavastuu.fi 

Julkisuuslain mukainen luovutus tarjouksen julkisista asiakirjoista + 
sopimuksesta. 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia, jotka koskevat tarjousten 
tai sopimusten sisältöä. 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Hankintayksiön tarjouspyynnön tiedot: 

Hankintalain mukaiset ilmoituskanavat:  

Hilma tietokantaan rajapinnan kautta siirtyy tarjouspyyntöön liittyvät 
tiedot. ESPD-yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja. Pakollinen 
EU:n kynnysarvon ylittyvissä hankinnoissa.  

Hilman tiedot julkaistaan eurooppalaisessa TED tietokannassa.  

Julkisuuslain mukainen luovutus tarjouksen julkisista asiakirjoista + 
sopimuksesta. 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia, jotka koskevat tarjousten 
tai sopimusten sisältöä. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:n TIA 
ETA:n ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 

 

10.  EVÄSTEET Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita 
verkkosivulla 

www.raseko.fi.  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi 
hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, 
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia 
teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme 
tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät 
käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai 
poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat 
verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa 
vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
file://rasekofileshare.raseko.fi/hallinto/tietosuojadirektiivi/Rekisteriselosteet/Uudella%20pohjalla/www.raseko.fi
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11. REKISTERIN 
SUOJAUSPERIAATE 

A. Manuaalinen aineisto 

Sopimukset säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon 
pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella. 

Hyväksytyt tarjousasiakirjat säilytetään viranhaltijapäätöksen 
liitteenä. 

 

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Cloudia Oy:n 
palvelinympäristössä vahvasti suojattuna ja varmennettuna. 

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. 

Käyttäjätunnus annetaan esimiehen allekirjoittaman 
käyttövaltuushakemuksen perusteella. Käyttöoikeus päättyy 
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on 
myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus. 

 

Sopimuksista tiedosto Rasekon intrassa, johon henkilökunnalla 
pääsy: sopijakumppani (yritys), sopimuksen sisältö lyhyesti, 
sopimusaika, sopimuksen yhteyshenkilöt.  

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet 
eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. 
Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle 
asiasta soveltuvien lakien mukaisesti. 

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy 
ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja 
päivitykset. Ohjelmiston toimittajan yleisissä sopimusehdoissa on 
salassapitoa koskevat ehdot liitteenä.  

12. TARKASTUSOIKEUS JA 
OIKEUS VAATIA TIEDON 
KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. 

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä 
selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 
www.raseko.fi. 

Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www. 
raseko.fi. 
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