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Kuten hyväksytty kesäkuussa 2018. 

LOGSTORIN 

Tietosuojakäytäntö 
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1. Tarkoitus ja soveltamisala 
 
Yksi LOGSTOR International Sp. Z o.o.:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”LOGSTOR” tai ”yritys”) 
perusperiaatteista on noudattaa tiukasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä, 
joiden alaisena LOGSTOR toimii ja säilyttää korkeat eettiset vaatimukset liiketoiminnassaan. 

LOGSTORin johto uskoo vahvasti, että paitsi LOGSTORin etua, sen työntekijöiden ja eri 
sidosryhmien lisäksi myös yhteiskunnan etua palvellaan parhaiten noudattamalla käytänteitä, joilla 
taataan henkilötietojen suoja. Siksi LOGSTORin käytänteenä on noudattaa kaikilta osin yleistä 
tietosuoja-asetusta, mukaan lukien kaikki kansalliset tietolait ja asetukset, joilla pyritään suojaamaan 
yksilön henkilötietoja, joita LOGSTOR jollakin tavalla hallitsee, omistaa tai käsittelee. 

Yleinen tietosuoja-asetus tarkoittaa pakollisia lakisäädöksiä, joita on noudatettava aina – myös 
ennen ensimmäisten LOGSTORin henkilötietosuojakäytänteiden käyttöönottoa. 
Nämä henkilötietosuojakäytänteet (”käytänteet”) tulevat voimaan ensimmäisellä sivulla mainittuna 
päivämääränä ja sitovat kaikkia LOGSTORin hallituksen jäseniä, johtajia, virkailijoita ja työntekijöitä. 
Nämä käytänteet korvaavat kaikki entiset henkilötietokäytänteet, jotka ovat LOGSTORilla voimassa. 

 
2. Henkilötietosuojakäytänteet 

 
2.1 Tietosuojavaltuutettu - yhteystiedot 

LOGSTORia pidetään sekä rekisterinpitäjänä ja tietojen käsittelijänä, ja tältä osin vastuullisena siitä, 
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. LOGSTOR on 
nimittänyt sisäisesti tietosuojavaltuutetun, joka on maailmanlaajuisesti vastuussa sen 
varmistamisesta ja tukemisesta, että henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt ja menettelyt 
huomioidaan päivittäisessä liiketoiminnassa. 

Kysymykset henkilötietojen käsittelystä yhtiössä voidaan ohjata tietosuojavaltuutetulle. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavilla täällä. 

2.2 Henkilötietojen käsittely 
 
LOGSTOR käsittelee henkilötietoja ainoastaan yritysten välisessä toiminnassa, eikä käsittele 
millään tavalla kuluttajien tietoja. 

 
LOGSTOR käsittelee kahdenlaisia rekisteröityjä, (1) kaikki liikekumppanit, asiakkaat, 
tavarantoimittajat ja vastaavat, joihin näitä käytänteitä sovelletaan (2) työntekijät, joihin sovelletaan 
sisäisiä käytänteitä. 

 
2.3 Henkilötietotyypit 

 
Kuten edellä on kuvattu, nämä käytänteet koskevat rekisteröityjen luokan (1) henkilötietojen 
käsittelyä. 

 
Tältä osin LOGSTOR käsittelee henkilötietoja, joihin kuuluvat muun muassa: 

 
Nimi - yhteystiedot - sähköpostiosoite - puhelinnumerot - yritys, jossa palveluksessa - tehtävänimike 
– asiaankuuluvat sosiaaliset aktiviteetit - syntymäaika - todistukset pätevyydestä - videovalvonta 

https://www.logstor.com/cookies-and-privacy-policy
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2.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
LOGSTOR kerää, tallentaa, käsittelee ja poistaa henkilötietoja lainmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin 
yleensä. Esimerkiksi, kun meidän täytyy: 

 
Rekisteröidä CRM:ään tai muihin vastaaviin järjestelmiin - rekisteröidä LOGSTOR Academyyn - 
antaa asiakkaalle / liikekumppanille / toimittajalle kohteliaisuuslahja maissa, joissa se on 
asianmukaista - pitää kirjaa pätevyystodistuksista - lähettää uutiskirjeitä - käydä kirjeenvaihtoa 
projekteihin liittyen - jakaa teknisiä tietoja / päivityksiä - velvollisuuksiemme tunnistamiseksi ja 
noudattamiseksi - jotta voitaisiin päättää haastaa tai puolustaa LOGSTORia oikeudellisia 
vaatimuksia vastaan - käsitellä reklamaatioita 

 
2.5 Tietojen laajuus 

 
LOGSTOR varmistaa, että vain erityisiin tarkoituksiin tarvittavia henkilötietoja käsitellään. Siksi vain 
kuhunkin tiettyyn tarkoitukseen tarvittava tietomäärä kerätään. Varmistetaan, että käsitellyn tiedon 
määrä ei ole tarpeettoman suuri, säilytysaika ei ole liian pitkä ja vain asianmukaisilla ja tarpeellisilla 
työntekijöillä on pääsy niihin. 

 
LOGSTOR tutkii ennen henkilötietojen käsittelyä, onko henkilötietojen määrä mahdollista minimoida. 
LOGSTOR tutkii myös, voidaanko osa käyttämistämme tietotyypeistä käyttää anonyymissä tai 
muutetussa muodossa. Tämä suoritetaan kaikelle käsittelylle, elleivät LOGSTORin velvoitteet 
viranomaisia tai päivittäistä liiketoimintaa kohtaan kiellä sitä. 

 
LOGSTOR kerää, käsittelee ja tallentaa vain käyttötarkoitukseen tarvittavat henkilötiedot. Lisäksi 
laissa on saatettu päättää, millaisia tietoja on kerättävä ja tallennettava liiketoimintaamme varten. 
LOGSTORin käsittelemien henkilötietojen tyypin ja laajuuden saatetaan myös vaatia täyttävän 
sopimus tai muu laillinen velvoite. 

 
2.6 Valvonta 

 
LOGSTOR varmistaa, että henkilötiedot, joita hallitsemme, omistamme tai käsittelemme, eivät ole 
parhaan tietomme mukaan virheellisiä tai harhaanjohtavia. LOGSTOR päivittää myös henkilötietoja 
jatkuvasti. 

 
LOGSTORin henkilötietojen hallinnointi riippuu henkilötietojen oikeellisuudesta ja 
ajantasaisuudesta, joten on tärkeää, että liiketoimintakumppanit, asiakkaat, toimittajat ja vastaavat 
ilmoittavat, kun heidän henkilötietojaan on muokattava, päivitettävä tai poistettava. 

 
3. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Jokaisella, jonka henkilötietoja LOGSTOR käsittelee (”Rekisteröity”), on oikeus saada käyttöönsä 
henkilötietonsa. 

 
Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Sen lisäksi 
rekisteröidyillä on oikeus korjata henkilötietoja tai vaatia LOGSTORia rajoittamaan henkilötietojen 
käsittelyä. 
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Pyydettäessä LOGSTOR poistaa henkilötietoja, joita tallennamme ja käsittelemme ilman tarpeetonta 
viivytystä, ellemme voi jatkaa käsittelyä toisen oikeusperustan mukaisesti, esimerkiksi jos käsittely 
on tarpeen laillisen oikeuden puolustamiseksi tai rekisteröidyn pyynnön noudattamiseksi. 

 
Tietyissä olosuhteissa rekisteröity voi myös pyytää, että LOGSTOR esittää yhteenvedon 
henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja konekielisessä muodossa ja pyytää 
lähettämään tällaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Jos rekisteröity haluaa käyttää edellä kuvattuja oikeuksia, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan täällä. 

 
Jos rekisteröity on eri mieltä tavasta, jolla LOGSTOR käsittelee henkilötietoja tai tarkoituksista, joihin 
henkilötietoja käsitellään, rekisteröity voi joko ottaa meihin yhteyttä, ryhtyä oikeudellisiin toimiin 
yleisissä tuomioistuimissa tai esittää kantelun paikallisille tietosuojaviranomaisille. Täydellinen 
luettelo tietosuojaviranomaisista löytyy täältä. 

 
4. Turvallisuus 

 
Suojellakseen henkilötietoja luvattomalta käytöltä LOGSTOR käyttää IT-ratkaisuja, jotka varmistavat 
automaattisesti, että vain asianmukaiset työntekijät voivat saada tiedot käyttöönsä. On olemassa 
myös sulautettu suoja, joka estää rajoittamattoman tietojen käytön. 

 
LOGSTOR on myös ottanut käyttöön sisäisiä tietoturvasääntöjä IT-käytänteissään, jotka sisältävät 
ohjeita ja toimenpiteitä, joilla suojataan tietosi tuhoutumista, katoamista tai muuttamista, luvatonta 
jakamista ja luvatonta käyttöä tai tietoa vastaan. 

 
5. Siirto 

 
5.1 Siirto kolmansille osapuolille 

 
Osana LOGSTORIN liiketoimintaa meidän on luovutettava henkilötietoja kolmansille osapuolille. 

Kolmannet osapuolet ovat muun muassa: 

• IT-toimittajat 
• Alihankkijat 
• Asiakkaat 
• Projektipäälliköt 
• Vakuutusyhtiö 
• Vakuutuksenvälittäjä 
• Kuljetusyritykset 
• Kuriirit 

 
Henkilötietojen luovuttaminen on perusteltava sisällöltään ja sen lisäksi oltava välttämätöntä 
työntekijän, liiketoimintakumppanin, asiakkaan, toimittajan tai yrityksen laillisen edun tarjoamiseksi. 
Henkilötietojen käsittelyä, joka on ristiriidassa yrityksen käsittelyn perustan tarkoitusten kanssa, ei 
saa esiintyä. 

https://www.logstor.com/cookies-and-privacy-policy
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


Sivu 5 / 6 

 

 

Riippumatta siitä, siirtääkö LOGSTOR henkilötietoja kumppaneille, jotka ovat EU- tai ETA-maiden 
sisällä tai ulkopuolella, meidän on aina huolehdittava, että tietosuojataso noudattaa näissä 
käytänteissä asettamiamme vaatimuksia ja sovellettavien lakien vaatimuksia ja määräyksiä. 
Pyydämme muun muassa tietojenkäsittelysopimukset, tietoturvaa ja oikeuksien täyttämisen 
asiakirjat. 

 
LOGSTOR on tietoinen tietojenkäsittelysopimusten sisältöä koskevista vaatimuksista ja 
varmistamme aina, että tarvittavat sopimukset on laadittu henkilötietojen turvaamiseksi. 

 
5.2 Siirto konsernin sisällä 

 
Osana LOGSTORIN liiketoimintaa henkilötietojen luovutus LOGSTORin tytäryhtiöiden välillä  
on välttämätöntä päivittäisen liiketoiminnan hoitamiseksi. 

 
Varmistaakseen korkeimman mahdollisen suojaustason, konsernin sisäiset 
tietojenkäsittelysopimukset tehdään LOGSTORin tytäryhtiöiden välillä. Kunkin oikeudellisen tahon 
oleminen sekä rekisterinpitäjä että tietojen käsittelijä tarkoittaa, että sopimukset ovat vastavuoroisia 
molempien roolien velvoitteissa, mikä takaa, että yleistä tietosuoja-asetusta ja kaikkia kansallisia 
lakeja ja asetuksia noudatetaan. 

 
6. Säilyttäminen 

 
LOGSTORin on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja tietyn aikaa. Näiden tallenteiden tahallinen tai 
tahaton tuhoaminen niiden määrätyn säilytysajan aikana voi johtaa seuraaviin seurauksiin: 

 
• Sakot ja rangaistukset 
• Oikeuksien menetys 
• Syytteet oikeuden estämisestä 
• Syytteet oikeuden halventamisesta 
• Vakavat haitat oikeudenkäynnissä 

 
Meidän on säilytettävä tietyt tallenteet, koska ne sisältävät tietoja jotka: 

 
• Toimivat LOGSTORin yhteisenä muistina. 
• Sisältävät pysyvää liiketoiminta-arvoa (esimerkiksi ne tarjoavat merkinnän liiketoimesta, 

todisteet LOGSTORin oikeuksista tai velvollisuuksista, suojaavat oikeudellisia etujamme tai 
varmistavat toiminnan jatkuvuuden). 

• On säilytettävä oikeudellisten, kirjanpidollisten tai muiden vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Meidän on tasapainotettava nämä vaatimukset lakisääteisen velvoitteemme kanssa säilyttää tiedot 
vain vaaditun ajan ja noudatettava tietojen minimointiperiaatteita tietojen säilyttämisestä vain 
tarvittavan ajan. 
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7. Henkilötietojen tallentaminen ja tuhoaminen 

 
7.1 Tallentaminen 

 
LOGSTORin henkilötietotallenteet on tallennettava turvallisella ja käytettävissä olevalla tavalla. 
Asiakirjat ja taloudelliset tiedostot, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnallemme hätätilanteessa on 
kopioitava ja/tai varmuuskopioitava vähintään kerran päivässä ja säilytettävä muualla kuin 
toimipaikassa. 

7.2 Poistaminen 
 
LOGSTOR on vastuussa jatkuvasta sellaisten tietueiden tunnistamisesta, jotka ovat saavuttaneet 
vaaditun säilytysajan ja niiden poistamisen valvonnasta. Henkilötietojen, luottamuksellisten, 
taloudellisten ja henkilöstöön liittyvien tietojen poistaminen on suoritettava repimällä. Sähköisten 
asiakirjojen poistaminen on koordinoitava IT-osaston/-johdon kanssa. 

8. Täytäntöönpano ja noudattaminen 
 
Jos LOGSTOR-yritys osallistuu yhteisyritykseen tai kaupalliseen jakamisjärjestelyyn, LOGSTOR 
pyrkii mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että yhdistetty väline noudattaa käytänteitämme. 

Sen varmistamiseksi, että kaikki asianomaiset työntekijät koulutetaan näiden käytänteiden sisältöön 
ja noudattamiseen, LOGSTOR on toteuttanut erilaisia koulutusaloitteita, mukaan lukien verkko- 
oppimisohjelma. LOGSTOR pyrkii jatkuvasti optimoimaan tähän liittyviä toimiaan. 

 
Jos saat tietoosi epäiltyjä tai todettuja käytänteidemme rikkomuksia, ilmoitathan 
tietosuojavaltuutetulle tai lakiasiainosastolle. Kaikki raportit on käsiteltävä luottamuksellisina ja 
tutkittava asianmukaisesti ja ajallaan. 

 
Jos sinulla on kysyttävää näistä käytänteistä tai sovellettavasta lainsäädännöstä, ota yhteyttä 
tietosuojavaltuutettuun. 

Käytänteet ovat saatavilla paperitulosteena pyynnöstä tietosuojavaltuutetulta. Jos työntekijä jättää 
huomiotta tai rikkoo yhtiön käytänteitä, se saattaa johtaa kurinpitomenettelyyn. 

9. Tarkistukset 
 
Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietosuojakäytänteitä perustuen merkittäviin lainsäädännön 
muutoksiin, uusiin teknisiin ratkaisuihin, uusiin tai parannettuihin verkkosivuston toimintoihin. 
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