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CINIAN TIETOSUOJAPOLITIIKKA  

Cinia kunnioittaa henkilöiden oikeutta yksityisyyden suojaan ja käsittelee kaikkia hallussaan olevia henkilötietoja 

luottamuksellisesti sekä tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tietosuojasta huolehtiminen on osa 

Cinian compliance-toimintaa, riskienhallintaa ja vastuullisia toimintaperiaatteita. Cinian tietosuojapolitiikassa määritellään, 

kuinka Cinian toiminnoissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso. 

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat ja vastuut, joita noudatetaan Cinian tietosuojan 

toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Tätä tietosuojapolitiikkaa sovelletaan Cinia Oy:ssä ja sen konserniyhtiöissä (”Cinia”). Kaikki Cinian työntekijät ja 

vuokratyöntekijät ovat velvollisia perehtymään tähän asiakirjaan ja toimimaan sen mukaisesti työpaikalla ja sen 

ulkopuolella työtehtäviin liittyvissä asioissa. 

Tietosuojapolitiikan päämäärä 

Henkilötietojen oikea käsittely vaikuttaa olennaisesti Cinian kilpailukykyyn, vaikuttavuuteen ja maineeseen sekä riskien 

minimointiin. Cinian työntekijöiden ja työnhakijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus yhtiön 

menettelytapoihin tietosuojan ja tietoturvan varmistamisessa on Cinian toimintaa vahvasti tukeva tekijä. 

Tietosuojapolitiikan päämääränä on turvata henkilöiden yksityiselämän suoja ja henkilötietojen luottamuksellisuus sekä 

muut rekisteröityjen oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.  

Tietosuoja liittyy kiinteästi Cinian turvallisuuspolitiikkaan ja Cinian turvallisuuspolitiikkaa noudatetaan myös 

henkilötietojen käsittelyssä. 

Tietosuojapolitiikka ja riskienhallinta 

Cinia toimii aina lainsäädännön, yhtiön hallituksen antamien linjausten, riskienhallintapolitiikan sekä vastuullisten 

toimintaperiaatteiden mukaan. Tietosuoja-asioihin sovelletaan Cinian turvallisuuspolitiikan mukaista riskienhallintaa. 

Cinian turvallisuuspolitiikan mukaan riskienhallinta perustuu yhtiön toimintaan sidottuun vuosikelloon sekä kullekin 

toimintavuodelle Cinian johtoryhmän antamiin riskienhallinnan toteuttamislinjauksiin. Tarkempi vuosikello on määritelty 

Cinian turvallisuuspolitiikassa. 

Henkilötiedot ja niiden käsittely 

Henkilötietoja ovat kaikenlaiset tiedot ja merkinnät, jotka kuvaavat luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai 

elinolosuhteitaan, ja jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä 

koskeviksi. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai 

henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen 

keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, 

käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista 

tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. 

Henkilötietojen käsittelyn suhteen on noudatettava seuraavia vaatimuksia:  

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, 

kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”);  

b) ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden 

tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (”käyttötarkoitussidonnaisuus”);  



 Tietosuojapolitiikka  2 (3) 
  
 
 2022 Julkinen 

Cinia Oy  /  Ilmalantori 1, 00240 Helsinki  /  Kotipaikka Helsinki  /  Y-tunnus 1465341-6  /  etunimi.sukunimi@cinia.fi  /   www.cinia.fi 

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin 

tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”); 

d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai 

oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”); 

e) ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen 

tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (”säilytyksen rajoittaminen”); 

f) niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen 

luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 

vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).  

Rekisterinpitäjänä Cinia vastaa siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan, että yllä mainittuja vaatimuksia on noudatettu 

(”osoitusvelvollisuus”). 

Henkilötietojen käsittely on lainmukaista ainoastaan jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:  

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;  

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;  

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;  

d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;  

e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi;  

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Ciniassa edellä kuvatun mukaisesti henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn 

muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain lainmukaisen käyttötarkoituksen perusteella ja vain siinä määrin ja 

niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. 

Rekisteröityjen informointi  

Cinian toimiessa rekisterinpitäjä se laatii jokaisesta henkilörekisteristä lainsäädännön edellyttämän selosteen. Selosteita 

pidetään saatavilla rekisteröidyille Cinian sisäisillä verkkosivuilla, ulkoisilla verkkosivuilla tai tarvittaessa myös muulla 

tavoin, esimerkiksi Cinian toimipisteiden vastaanotossa. Selosteissa kuvataan tarkemmin mm. käsiteltävät henkilötiedot, 

käsittelyn tarkoitus, tietojen säilytysaika sekä rekisteröityjen oikeudet. 

Roolit ja vastuut 

Jokaisen Cinialaisen on tunnettava ja hallittava oman vastuualueensa tietosuojasääntely ja tietosuojaa koskevat ohjeet ja 

niihin liittyvät riskit. Jokainen Cinialainen sitoutuu noudattamaan annettuja tietosuojaa koskevia ohjeita, osallistumaan 

tietosuojakoulutuksiin sekä raportoimaan tietosuojaan liittyvistä poikkeamista. 

Cinian lakiasiat johtaa ja kehittää tietosuojan toteutumista Ciniassa ja avustaa Cinian liiketoimintoja ja tukiyksiköitä 

tietotosuoja-asioissa. Vastuu tietosuojan toteuttamisesta on johtoryhmän jäsenillä omien liiketoimintojen ja 

vastuualueiden osalta. Cinian liiketoimintayksiköt ja tukitoiminnot vastaavat tietosuojasta myös ulkoistaessaan 

henkilötietojen käsittelyn. Kaikista henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisista on solmittava lainsäädännön mukainen ja 

Cinian lakiasioiden ylläpitämä henkilötietojen käsittelysopimus. 
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Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset 

Henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle. 

Ilmoitus on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä tekemään 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta. Jos Cinia toimii 

asiakkaidensa puolesta henkilötietojen käsittelijänä (esimerkiksi järjestelmien ylläpitoroolissa) on Cinian ilmoitettava 

henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. 

Ciniassa ylläpidetään tarkempaa ohjeistusta henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja selvittämisestä. 


