
     1 (2) 
 Päivitetty 2.5.2021  
   
   
   
 
 

 

 

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0 

 

Henkilötietojen käsittely - Palkkionsaajat  

Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?  

Kevan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, joille maksetaan korvausta 
työstä, tehtävästä tai palveluksesta. Näistä palkkionsaajista kerätään tiedot 
yhteydenpitoa ja palkkionmaksua varten. Tiedot saadaan palkkionsaajilta it-
seltään. Käsittelyn pääasiallinen peruste on sopimuksen täytäntöön-
pano. (yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  

Mitä henkilötietoja käsittelemme?   

Käsittelemme seuraavia tietoja:  

- Palkkionsaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-
osoite)  
 

- Palkkionsaajan maksutiedot (mm. henkilötunnus, pankkiyhteys, vero-
kortti)  

Kuinka kauan säilytämme ja kenelle luovutamme henkilötietoja?   

Henkilötietoja säilytetään Kevan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Tie-
toja ulkopuolisille maksetuista palkkioista säilytetään kuusi (6) vuotta.  

Luovutamme tietoja ainoastaan lain perusteella. Palkkionsaajien palkkioista 
ilmoitetaan Tulorekisteriin. 

Siirrämmekö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?  

Emme siirrä tai luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.   

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?  

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne Kevan henkilöt, joiden tehtävät sitä 
edellyttävät. Jokainen Kevan henkilötietoja käsittelevä työntekijä on allekirjoit-
tanut salassapitosopimuksen. Kevan järjestelmät ovat suojattuja salasanoin ja 
palomuurilla. Henkilötietoja käsitellään vain ja ainoastaan sillä laajuudella kuin 
kukin työtehtävä edellyttää.  
 
Lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi ja toteuttamiseksi Keva käyt-
tää sopimuskumppaneitaan henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietoja käsi-
tellään tarpeen mukaan Kevan tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä. 
Palkan- ja palkkionmaksu on kilpailutettu ja sitä hoitaa SD Worx.   

Miten voit tarkistaa omat tietosi?  

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat järjestelmiimme tallennetut tiedot 
sekä oikeus pyynnöstä saada kopiot sinua koskevista tiedoista ja asiakirjoista.  

Voit lähettää tarkastuspyynnön turvapostilla tästä linkistä.  

https://turvaposti.keva.fi/tietosuoja@keva.fi
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Miten voit vaatia sinua koskevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa tietojesi käsittelyä?  

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissämme olevan virheellisen tiedon korjaa-
mista. Voit tehdä korjauspyynnön turvapostilla tästä linkistä.  

Lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi tarvittavia tietoja ei voida poistaa re-
kisteristä. Tiedot poistetaan kuitenkin automaattisesti niiden säilyttämiselle 
asetetun määräajan päätyttyä. Et voi myöskään vaatia käsittelyn rajoitta-
mista tai tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään, kun kyse on lakiin perus-
tuvasta henkilötietojen käsittelystä.  

Jos kieltäydymme toteuttamasta pyytämiäsi toimenpiteitä, sinulla on oikeus 
saattaa asiasi Tietosuojavaltuutetun toimistoon käsiteltäväksi.   

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinnumero: 029 56 66700  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Keva 
Unioninkatu 43 
00087 KEVA 
Puh. 020 614 2837 

Tietosuojavastaava 
00087 Keva 
Puh. 020 614 2332 
Sähköposti: tietosuoja@keva.fi 

Lähetäthän sähköpostisi turvapostilla tästä linkistä tietoturvallisuuden takaa-
miseksi. 

https://turvaposti.keva.fi/tietosuoja@keva.fi
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