3. Tietosuojaliite Maventa Palvelun Kumppani-asiakkaalle
Tämä sopimusliite on oleellinen osa Maventa Kumppanisopimuksen sopimusehtoja ja sääntelee siihen
liittyvää henkilötietojen käsittelyä seuraavasti:

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan itseensä kulloinkin soveltuvaa henkilötietojen suojaa koskevaa
lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, omassa toiminnassaan.
Maventa käsittelee Asiakkaasta ja jokaisesta Käyttäjästä niitä tietoja, jotka nämä itse ilmoittavat
rekisteröityessään, tilausta tehdessään tai Palvelua käyttäessään. Lisäksi Maventa kerää tietoja Palvelun
käytöstä sekä Palvelun ja Asiakkaan välisestä yhteydenpidosta. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoa.
Maventan rekisterinpitäjänä suorittamaa käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti tietosuojaliitteessä, joka
löytyy osoitteesta privacy.vismasolutions.com
Maventan

käsitellessä

henkilötietoja

Kumppanin

lukuun,

sovelletaan

käsittelyyn

yksinomaan

sopimuksentekohetkellä tämän asiakirjan ehtoja.

Määritelmät
Henkilötietojen, erityisten henkilötietoryhmien (esimerkiksi arkaluontoiset henkilötiedot), henkilötietojen
käsittelyn,

rekisteröidyn

henkilön

(Rekisteröity),

rekisterinpitäjän

(Rekisterinpitäjä),

henkilötietojen

käsittelijän (Käsittelijä) ja alihankkijana toimivan käsittelijän (Toinen käsittelijä) määrittely vastaa termien
käyttöä

ja

tulkintaa

tietosuojaan

liittyvässä

lainsäädännössä,

mukaan

lukien

EU:n

yleisessä

tietosuoja-asetuksessa (General Data Protection Regulation, GDPR) 25.5.2018 alkaen.

Kumppanin Loppuasiakas toimii Rekisterinpitäjänä Maventa Palveluun tallettamiensa tietojensa osalta.
Kumppani toimii henkilötietojen Käsittelijänä Rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja Maventa toimii Toisena
käsittelijänä ja noudattaa toiminnassaan Visma-konsernin tietosuojaohjeistusta, joka on saatavilla
osoitteessa

https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/,

ja

jota

sovelletaan

kaikkiin

Visman

konserniyhtiöihin.

Sopimusliitteen sisältö
Tämä sopimusliite sääntelee Maventan Kumppanin puolesta tekemää henkilötietojen käsittelyä ja
määrittelee sen, miten Maventa osaltaan varmistaa yksityisyyden Kumppanin ja Rekisteröityjen puolesta
teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Osapuolten tarkoituksena ei ole tässä liitteessä siirtää mitään
Kumppanin lakisääteisiä velvollisuuksia Maventalle.
Maventan Kumppanin puolesta tekemän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kumppanisopimuksen ja
tämän liitteen noudattaminen.
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Ristiriitatilanteissa tämä liite on ensisijainen Kumppanisopimukseen tai osapuolten keskenään solmimiin
muihin sopimuksiin nähden. Tämä liite on voimassa niin kauan kuin yksikin henkilötietojen käsittelyä
sisältävä osapuolten välinen Kumppanisopimus on voimassa.

Maventan velvollisuudet
Maventa käsittelee henkilötietoja vain Kumppanin puolesta ja Kumppanin dokumentoitujen ohjeiden
mukaisesti. Hyväksyessään tämän liitteen Kumppani ohjeistaa Maventan käsittelemään henkilötietoja
seuraavalla tavalla:
i) vain sovellettavien lakien mukaisesti,
ii) kaikkien Kumppanisopimuksesta johtuvien velvollisuuksien noudattamiseksi,
iii) Kumppanin Maventan palvelujen tavanomaiseen käyttöön liittyen erikseen määrittelemällä
tavalla ja
iv) tässä liitteessä määritellyllä tavalla.
Maventa

ilmoittaa

Kumppanille

saadessaan

tiedon

sellaisista

ohjeista

tai

muista

Kumppanin

käsittelytoimenpiteistä, jotka Maventan mielestä rikkovat sovellettavaa tietosuojasääntelyä.
Tämän liitteen mukaisesti käsiteltävät rekisteröityjen henkilöiden ryhmät ja käsiteltävien henkilötietojen
tyypit on lueteltu kohdassa A.
Maventa

auttaa

Kumppania

asianmukaisilla

teknisillä

ja

organisatorisilla

toimenpiteillä,

ottaen

mahdollisuuksien mukaan huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen Maventan saatavilla olevat
tiedot, täyttämään Kumppanin velvollisuuden vastata Rekisteröityjen GDPR:n jakson 3 mukaisiin pyyntöihin
ja varmistaakseen yksityisyyden suojan GDPR:n 32-36 artiklojen edellyttämällä tavalla.
Jos Kumppani pyytää tietoja tai avustusta tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä, dokumentaatiosta tai muista
Maventan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista, ja pyyntöjen sisältö poikkeaa Maventan
sovellettavan tietosuojasääntelyn vaatimusten mukaan esittämistä vakiotiedoista tai avustuksesta ja tästä
aiheutuu ylimääräistä työtä Maventalle.

Maventa voi veloittaa Kumppania tällaisista ylimääräisistä

palveluista.
Maventa varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan
salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.
Maventa ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksista Kumppanille, jotta Kumppani voi
täyttää lakisääteisen tietoturvaloukkauksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuutensa tietosuojaviranomaisille ja
Rekisteröidyille.
Lisäksi Maventa ilmoittaa Kumppanille seuraavista asioista siinä määrin kuin se on asianmukaista ja laillista;
i) Rekisteröidyn esittämät pyynnöt saada pääsy henkilötietoihin,
ii) viranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, esittämät pyynnöt saada pääsy henkilötietoihin
Maventa ei vastaa suoraan Rekisteröityjen pyyntöihin, ellei Kumppani ole valtuuttanut Maventaa toimimaan
tällä tavalla. Maventa ei anna pääsyä tämän liitteen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin viranomaisille,
kuten esimerkiksi poliisille, muutoin kuin lain nojalla, esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä tai muulla
vastaavalla määräyksellä.
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Maventa ei hallinnoi eikä vastaa siitä, miten Kumppani käyttää Maventan tarjoamaa API-rajapintaa tai
vastaavaa kolmannen osapuolen ohjelmistojen integroimiseksi Maventan tarjoamaan palveluun. Kumppani
on täysin vastuussa näistä integraatioista.

Kumppanin velvollisuudet
Kumppani vahvistaa seuraavat kohdat hyväksyessään tämän liitteen:
●

Tämä liite täyttää Kumppanin sijoittautumismaan tietosuojalakien asettamat Kumppanin kirjallista
henkilötietojen käsittelysopimusta koskevat vaatimukset.

●

Kumppani käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojasääntelyn mukaisesti käyttäessään
Maventan tarjoamia palveluja Kumppanisopimuksen mukaisesti.

●

Kumppanilla on lakisääteinen oikeus käsitellä ja siirtää kyseeseen tulevat henkilötiedot Maventalle
(myös Maventan käyttämät alihankkijat).

●

Rekisterinpitäjä on yksinomaan vastuussa Kumppanin kautta Maventan palveluun luovutettujen
henkilötietojen paikkansapitävyydestä, eheydestä, sisällöstä, luotettavuudesta ja laillisuudesta.

●

Kumppani on hyväksynyt, että Maventan tässä liitteessä esittämät Rekisteröidyn yksityisyyden
suojan ja henkilötietojen riittävän suojaamisen edellyttämät tekniset ja organisatoriset turvatoimet
ovat riittävät.

●

Kumppani käyttää Maventan tarjoamia palveluja Kumppanisopimuksen mukaisesti ja ei välitä
Maventalle arkaluonteisia henkilötietoja kuin ainoastaan tämän liitteen kohdassa A yksiselitteisesti
määritetyissä tapauksissa.

●

Kumppani ylläpitää ajantasaista rekisteriä sellaisista käsittelemiensä henkilötietojen tyypeistä ja
ryhmistä, joiden käsittely poikkeaa tämän liitteen kohdan A mukaisista henkilötietojen tyypeistä ja
ryhmistä.

Käyttötiedot
Käyttötiedot ovat tietoja, jotka syntyvät Ohjelmiston käytön yhteydessä ja joita Maventa voi käyttää
Tietojen ja Ohjelmistojen suojaamiseksi sekä Ohjelmiston ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden
tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jäljempänä olevan kuvauksen mukaisesti. Asiakas myöntää
Maventalle oikeuden käyttää kaikkia Asiakkaan omistamia Käyttötietoja tässä kohdassa määritetyn
mukaisesti. Kumppani vastaa siitä, että tämä on Loppuasiakkaan kanssa sopinut Käyttötietojen
hyödyntämisestä Kumppanisopimuksessa ja Tietosuojaliitteessä vastaavalla tavalla.
Käyttötiedot ovat:
●

Teknisiä tietoja ja liikennetietoja, kuten käyttöjärjestelmän tyyppi, selaimen tyyppi, näppäimistön
kieli ja IP-osoite;

●

Yhdistettyjä asiakkaan tai käyttäjän tuottamia tietoja, kuten istuntojen kesto, lähetettyjen laskujen
määrä, luodut kirjanpitovuodet, salasanojen palautukset ja vastaavat;

●

Yhdistämättömiä asiakkaan tai käyttäjän tuottamia tietoja, kuten tukilippujen konteksti ja sisältö,
Chat-ruudut, turvallisuustapahtumalokit ja vastaavat, sekä;

●

Rajoitettuja tuotantotietoja, kuten kuvia, tiedostoja tai tietokantoja Asiakkaan tiedoista tietyissä
olosuhteissa.

Maventa voi myös käyttää olennaisia tietoja julkisista tai kaupallisesti saatavilla olevista lähteistä ja yhdistää
näitä tietoja Käyttötietoihin, esimerkiksi tarjotakseen yritysrekisterien hakutoiminnon.
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Henkilötiedot: Kun Käyttötiedot sisältävät Henkilötietoja, kuten sähköposti- tai IP-osoitteen, tai tietoja
Asiakkaasta, kuten asiakkaan nimen tai organisaation numeron, Maventa on oikeussuojaintressin
perusteella

Rekisterinpitäjä

ja

sen

tulee

toteuttaa teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä

saavuttaakseen tietojenkäsittelyn aiheuttamaa riskiä vastaavan suojaustason.
Maventa anonymisoi tiedot tiettyjen teknisten prosessien kautta ennen niiden käsittelyä jäljempänä
mainituissa tarkoituksissa, jolloin tiedot eivät ole enää Henkilötietoja eikä Asiakasta (tai muita tahoja, esim.
Asiakkaan asiakasta) voida enää tunnistaa.
Mikäli anonymisointi ei ole mahdollista teknisten rajoitusten vuoksi, esimerkiksi mikäli vallitsee huomattava
uudelleen tunnistamisen riski tai mikäli se ei ole toteutettavissa käsittelyn tarkoituksen kannalta, Maventa
toteuttaa asianmukaisia lisäsuojaustoimia.
Käyttötietoja ei käytetä mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka lain mukaan vaatisi luvan yksittäiseltä
Rekisteröidyltä.
Asiakkaalla ja/tai Rekisteröidyllä on oikeus saada kattavasti tietoa näistä tiedoista ja siitä, miten Maventa
käsittelee niitä, sekä oikeus vastustaa tällaista käsittelyä:
Lisätietoja siitä, miten Maventa käsittelee Käyttötietoja, on sivustolla
https://privacy.vismasolutions.com
Rajoitetut tuotantotiedot ovat kussakin tapauksessa rajoitettuja laajuuden, käytön ja ajan osalta, ja
niihin sovelletaan asianmukaisia suojaustoimia.
Rajoitettuja tuotantotietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:
●

ohjelmiston ja käyttäjäkokemuksen parantaminen

●

kehittäminen ja testaus

●

tilastot ja tutkimus

Maventa voi esimerkiksi käyttää anonyymeja maksukirjauksia tietyltä markkinasegmentiltä kehittääkseen ja
parantaakseen automaattisia toimintoja, kuten ennakoivaa tekstinsyöttöä tai kirjanpitoautomaatiota, tai se
voi käyttää skannattuja, ei-anonymisoitujen laskujen kuvatiedostoja tarkoituksena kehittää tai parantaa
optisten merkkien tunnistusalgoritmeja siten, että ne tunnistavat paremmin tietyt laskumallit tai kielet.
Verkkosivulla

www.visma.com/trust-centre/smb/transparency/privacy-and-security/examples

on

lisää

esimerkkejä ja kuvauksia siitä, miten Maventa käyttää tietoja Ohjelmistojen ja toimintojen parantamiseksi ja
kehittämiseksi.
Maventa käsittelee Käyttötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
1)

Ohjelmiston ja käyttäjäkokemuksen parantaminen – esimerkiksi analysoimalla yhteisiä käyttötapoja
käyttäjien yksilöllistenvalintojen mahdollistamiseksi, tai kuten edellä on kuvattu rajoitettujen
tuotantotietojen osalta.

2)

Yleinen markkinointi ja olennaisten tietojen esittäminen – esimerkiksi ilmaisten tai arvoa lisäävien
Ohjelmistojen osalta (kuten Asiakasta koskevat markkinatilastot), jotta Asiakkaalle ei markkinoitaisi
Ohjelmistoja, jotka hän on jo tilannut, sekä olennaisten markkinapäivitysten tarjoamiseksi.

3)

Suojaus ja siihen liittyvät tarkoitukset – esimerkiksi istunnon ja kirjautumistietojen (myös
reaaliaikaisesti), tapausten tallenteiden ja vastaavien analysointi tietoturvaongelmien ja -rikkeiden
(kuten

petollisen

toiminnan

ja

hakkeroinnin

eri

muotojen)

estämiseksi,

tutkimiseksi ja

dokumentoimiseksi sekä Ohjelmistojen tietoturvan parantamiseksi.
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4)

Tilastot ja tutkimus – esimerkiksi Ohjelmistojen kautta kulkevien laskujen määrä sisältäen myös
yhdistettyjen ja nimettömien tilastojen yleisluontoisen käytön, kohdentamattoman markkinoinnin
sekä arvoa lisäävät Ohjelmistot, kuten Asiakasta koskevat, sovelluksen sisäiset markkinatilastot.

5)

Vaatimustenmukaisuus – Maventa voi analysoida Käyttötietoja valvoakseen Palveluehtojen
noudattamista, esimerkiksi kirjaamalla muistiin Asiakkaan antaman hyväksynnän Palveluehdoille.

6)

Kehittäminen ja testaus – esimerkiksi yhteisten käyttötapojen analysointi, tietojen hankkiminen
uusien teknologioiden kehittämistä varten (kuten edellä on kuvattu rajoitettujen tuotantotietojen
osalta), käyttäjäkokemuksen parantaminen, uusien tai päivitettyjen Ohjelmistojen lataaminen
testausta varten tai teknologian toimivuus.

Maventa

voi

jakaa

Käyttötietoja

muiden

Visma-konserniin

kuuluvien

tai Kumppaneiden kanssa

Palveluehdoissa esitettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

Alihankkijoiden käyttö ja tietojen siirtäminen
Maventalla on oikeus siirtää palvelun toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan
talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän
tietosuojan tason.
Palvelun toteuttamiseksi Maventalla on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kumppanilla on oikeus milloin tahansa
saada Maventalta tiedot henkilötietojen käsittelyn sijainnista https://privacy.vismasolutions.com tai
https://www.visma.com/trust-centre/product-search/.

Jos henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai

Euroopan talousalueen ulkopuolella, kumpikin sopijapuoli varmistaa osaltaan tietosuojalainsäädännön
noudattamisen henkilötietojen käsittelyn osalta.
Maventa voi käyttää alihankkijoita Kumppanisopimuksen ja tämän liitteen mukaiseen palvelujen
tarjoamiseen Kumppanille. Tällaiset alihankkijat voivat olla muita Visman konserniyhtiöitä tai ulkopuolisia,
EU:ssa tai sen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita. Maventa varmistaa, että alihankkijat sitoutuvat
noudattamaan tämän liitteen mukaisia velvollisuuksia vastaavia velvoitteita. Kaikkeen alihankkijoiden
käyttöön sovelletaan Visma-konsernin tietosuojaohjeistusta.
Tämän liitteen kohdassa B on listattu Maventan nykyiset alihankkijat, joilla on pääsy henkilötietoihin.
Kumppani voi myös milloin tahansa pyytää täydellistä katsausta ja tarkempia tietoja palvelusopimukseen
liittyvistä alihankkijoista. Kyseinen katsaus voidaan toimittaa Kumppanille

Maventan tietosuojaan

dedikoidun verkkosivun kautta.
Maventalla on oikeus vaihtaa alihankkijoita palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Maventa ilmoittaa
Kumppanille ennakkoon kaikista henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden muutoksista. Kumppanilla on
oikeus vastustaa tällaisia muutoksia perustellusta syystä. Kumppanin on ilmoitettava vastustamisesta ilman
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun se sai Maventalta tiedon asiasta. Jos Kumppani ei hyväksy alihankkijan
vaihtamista tai lisäämistä, Maventalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus 30 päivän irtisanomisajalla.
Hyväksyessään tämän liitteen Kumppani hyväksyy Maventan alihankkijoiden käytön yllä kuvatulla tavalla.

Turvallisuus
Maventa sitoutuu tarjoamaan turvallisuutensa puolesta korkeatasoisia tuotteita ja palveluja. Maventa
varmistaa asianmukaisen turvallisuuden organisatoristen, teknisten ja fyysisten turvatoimien avulla, jotka
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vastaavat

GDPR:n

artiklan

32

mukaisia

tietoturvatoimia

ottaen

huomioon

uusin

tekniikka

ja

toteuttamiskustannukset suhteessa käsittelyyn liittyviin riskeihin ja suojattavien henkilötietojen luonteeseen
tässä liitteessä täsmennetyllä tavalla.
Osapuolet sopivat palvelusopimuksessa erikseen ne toimenpiteet tai muut tietoturvamenettelyt, jotka
Maventa toteuttaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Kumppani vastaa vastuullaan olevien tarvittavien
laitteiden ja tietoteknisen käyttöympäristön asianmukaisesta ja riittävästä tietoturvallisuudesta.

Tarkastusoikeudet
Kumppani voi tarkastaa Maventan tämän liitteen noudattamisen enintään kerran vuodessa. Kumppani voi
pyytää tarkastusten suorittamista useammin, mikäli Kumppaniin sovellettava lainsäädäntö edellyttää tätä.
Tarkastusta pyytäessään Kumppanin on esitettävä Maventalle yksityiskohtainen tarkastussuunnitelma, josta
ilmenee tarkastuksen suunniteltu laajuus, kesto ja alkamispäivä, vähintään 4 viikkoa ennen tarkastuksen
suunniteltua alkamisajankohtaa. Jos kolmas osapuoli suorittaa tarkastuksen, molempien osapuolten on
sovittava tästä yhteisesti. Jos tietojen käsittely tapahtuu ympäristössä, jota käyttävät Maventan muut
asiakkaat tai muut kolmannet osapuolet, Maventa voi vaatia, että, että turvallisuussyistä tarkastuksen
suorittaa Maventan valitsema neutraali kolmas osapuoli.
Jos pyydetyn tarkastuksen sisältöä on käsitelty kolmannen tarkastajan edeltävän 12 kuukauden aikana
laatimassa ISAE-, ISO- tai vastaavassa raportissa, ja Maventa vahvistaa, että oleellisia muutoksia ei ole
tapahtunut tarkastetuissa toimenpiteissä, Kumppani sitoutuu hyväksymään raportin tulokset eikä vaadi
kyseisen raportin sisältämien toimenpiteiden tarkastamista uudelleen.
Tarkastukset on joka tapauksessa tehtävä tavanomaisena työaikana paikan päällä Maventan omien
käytäntöjen mukaisesti eivätkä ne saa kohtuuttomasti häiritä Maventan liiketoimintaa.
Kumppani vastaa kaikista pyytämiensä tarkastusten kustannuksista. Maventalla on oikeus veloittaa
Kumppania sellaisesta sovellettavan tietosuojasääntelyn noudattamiseksi tarjotusta avusta, joka ylittää
Maventan ja/tai Visma-konsernin Kumppanille tarjoaman liitteen tai palvelusopimuksen mukaisen palvelun.

Voimassaoloaika ja sopimuksen päättyminen
Tämä liite on voimassa niin kauan kuin Maventa käsittelee henkilötietoja Kumppanin puolesta
Kumppanisopimuksen mukaisesti.
Tämän liitteen voimassaolo päättyy automaattisesti Kumppanisopimuksen päätyttyä. Tämän liitteen
voimassaolon päättyessä Maventa poistaa tai palauttaa Kumppanin puolesta käsittelemänsä henkilötiedot
palvelusopimuksen soveltuvien ehtojen mukaisesti. Jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu, tästä aiheutuvat
kustannukset lasketaan;
i) Käsittelijän tuntihinnan ja tähän työhön kuluneen tuntimäärän mukaisesti ja
ii) vaadittujen toimien vaativuuden perusteella.
Maventa voi säilyttää henkilötiedot Kumppanisopimuksen päättymisen jälkeen siinä määrin kuin laki
edellyttää,

ja

noudattamalla

tässä

liitteessä

määriteltyjä

vastaavia

teknisiä

ja

organisatorisia

turvallisuustoimenpiteitä.
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Muutokset ja lisäykset
Liitteen muutoksissa noudatetaan Maventa Kumppanisopimuksen sopimusehtojen kohdassa Muutokset
sopimusehtoihin
Jos jokin tämän liitteen ehto osoittautuu pätemättömäksi, se ei vaikuta liitteen muiden ehtojen
voimassaoloon. Osapuolet korvaavat pätemättömän ehdon laillisella ehdolla, jonka tarkoitus vastaa
pätemätöntä ehtoa.

Vastuu
Selvyyden

vuoksi

tuomioistuimen

todettakoon,

sille

että

määräämistä

kumpikin

Osapuoli

Rekisteröidyille

suoraan

vastaa

itse

tietosuojaviranomaisten

maksettavista

ja

tietosuojalainsäädännön

mukaisista vahingonkorvauksista ja hallinnollisista sanktioista. Osapuolten välisiin vastuukysymyksiin
sovelletaan Osapuolten välisen Kumppanisopimuksen vastuulausekkeita.

Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka
Tähän Sopimukseen sovelletaan Osapuolten solmimassa Kumppanisopimuksessa määriteltyä lainsäädäntöä
ja oikeuspaikkaa.

****
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Liite A - Henkilötietojen ja Rekisteröityjen ryhmät

1.

Tämän Sopimuksen mukaisesti Käsiteltävät Rekisteröityjen ja Henkilötietojen ryhmät
a.

b.

2.

Rekisteröityjen ryhmät
i.

Asiakkaan loppukäyttäjät

ii.

Asiakkaan työntekijät

iii.

Asiakkaan yhteyshenkilöt

iv.

Asiakkaan asiakkaan data

Henkilötietoryhmät
i.

Yhteystiedot

ii.

Käyttäjien lokitiedot ja IP osoitteet

iii.

Pankkitilitiedot

Tämän Sopimuksen mukaisesti Käsiteltävät Arkaluontoisten henkilötietojen tyypit

Tämä kohta on oleellinen vain silloin, jos Alikäsittelijä Käsittelee alla kuvailtuja Arkaluontoisia Henkilötietoja
Käsittelijän puolesta osana Palvelusopimusta. Jotta Alikäsittelijä voisi Käsitellä tällaisia tietoja Käsittelijän
puolesta, Käsittelijän on jäljempänä määriteltävä kyseeseen tulevien Arkaluontoisten Henkilötietojen tyypit.
Käsittelijä on myös velvollinen ilmoittamaan Alikäsittelijälle ja määrittelemään jäljempänä kaikki muut
Arkaluontoisten Henkilötietojen tyypit sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Alikäsittelijä Käsittelee Käsittelijän puolesta seuraavia

kyllä

ei

tietoja:
rotu tai etninen alkuperä tai poliittinen, filosofinen tai

x

uskonnollinen vakaumus,
henkilöä on epäilty tai häntä on syytetty tai hänet on

x

tuomittu rikoksesta,
terveydentilaa koskevat tiedot,

x

seksuaalinen suuntautuminen,

x

ammattiliittojen jäsenyys

x

geneettiset tai biometriset tiedot

x
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Liite B - Nykyisten alihankkijoiden tiedot
Maventan

nykyiset

alihankkijat,

jotka

pääsevät

Rekisterinpitäjän

Henkilötietoihin

tämän

liitteen

allekirjoittamisen jälkeen, ovat listattuna alla (päivitetty 27.1.2022). Jatkossa ajantasainen lista löytyy
osoitteesta:

https://vismasolutions.com/tietosuoja/henkilotietojen-kasittely-maventassa

tai

https://www.visma.com/trust-centre/product-search/

Nimi

AWS Europe

Tarkoitus

Palvelinkeskusinfrastruktuuri ja

Käsittelyn sijainti

Datan kategoriat

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

palvelut

Arkaluonteiset
henkilötiedot
Azets AS - CogiDocs

Skannauspalvelut

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

Edigard AS

Printtauspalvelut

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

Freshdesk

Asiakaspalvelu

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

PostEx BV

Printtauspalvelut

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

Strålfors Oy

Printtauspalvelut

EU/ETA

Asiakasdata
Henkilötiedot

Visma Connect -

Varmennuspalvelut

EU/ETA

AWS

Visma CTO -

Asiakasdata
Henkilötiedot

Skannauspalvelut

EU/ETA

Asiakasdata

Sisäinen IT

EU/ETA

Asiakasdata

SmartScan
Visma IT &
Communications

Henkilötiedot
Arkaluonteiset
henkilötiedot
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Visma Support

Tukipalvelut

EU/ETA

teams in different

Asiakasdata
Henkilötiedot

Visma companies
have access to
customer
information that
belongs to their unit
only. All Business
Units selling the
product have support
access.

Sendgrid

Sähköposti- ja
SMS-viestipalvelu

USA

Asiakasdata

(EU:n

Henkilötiedot

mallisopimuslausekkeet)
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