Uudet ehdot
Henkilötiedot (korvaavat aiemmat henkilötietolain mukaiset ehdot)
Palveluidensa tarjoamiseksi Berendsen saattaa käsitellä joitakin henkilötietoja Asiakkaan lukuun.
Berendsen toimii palveluidensa tarjoamiseksi tekemässään henkilötietojen käsittelyssä
henkilötietoavustajana asiakkaalle, joka on henkilötietovastaava Berendsenille luovutettavien
henkilötietojen osalta. Ellei osapuolten välillä kirjallisesti muuta sovita, sopimuksessa noudatetaan
seuraavia ehtoja.
Asiakas sitoutuu noudattamaan Berendsenille luovutettavien henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn
suhteen kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia. Asiakas takaa, että Asiakkaan Berendsenille
antamat ohjeet (Berendsenin palvelun tilaamisen yhteydessä) ovat kulloinkin voimassa olevan
henkilötietolain mukaiset.
Mikäli Asiakas käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain vastaisesti, Asiakkaan on
tehtävä Berendsenille kirjallinen ilmoitus asiasta.
Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia, ottamaan huomioon
valvontaviranomaisen ohjeet ja suositukset sekä pysymään ajan tasalla henkilötietolain suhteen.
Asiakas sitoutuu myös tekemään yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa henkilötietojen käsittelyä
valvoessaan.
Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että työntekijät ja muut henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin,
saavat tietoa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.
Berendsen käsittelee Asiakkaan antamia henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin on
välttämätöntä palveluiden tarjoamiseksi ja vain Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamien kirjallisten
ohjeiden mukaisesti.
Mikäli jokin viranomainen, rekisteröity henkilö tai jokin muu kolmas osapuoli pyytää Berendseniltä
tietoja henkilötietojen käsittelystä, Berendsenin on mahdollisimman nopeasti ohjattava tämä
Asiakkaan puoleen. Berendsen saa luovuttaa henkilötietoja tai tietoja henkilötietojen käsittelystä vain
Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti tai mikäli Berendsenin on lain, asetuksen, tuomioistuimen
tai jonkin muun viranomaisen päätöksen tai pörssisäännöksen perusteella luovutettava ajankohtaiset
tiedot.
Berendsenin on mahdollisimman nopeasti kerrottava Asiakkaalle kirjallisesti henkilötietojen
tarkoituksettomasta tai laittomasta hävittämisestä, vahingoittamisesta tai muuttamisesta,
asiattomasta luovuttamisesta tai perusteettomasta pääsystä henkilötietoihin, tai tällaisen
yrityksestä. Tällaisessa tapauksessa Berendsenin on
(i)

annettava Asiakkaalle selvitys siitä, mitä on tapahtunut;

(ii)

yhdessä Asiakkaan kanssa kerättävä tietoa ja dokumentteja tietosuoja-asetuksen
artiklan 33.3 mukaisen ilmoituksen laatimiseksi;

(iii)

yhdessä Asiakkaan kanssa ja Asiakkaan kustannuksella tehtävä aiheelliset
toimenpiteet syntyneen tilanteen aiheuttamien seurausten rajoittamiseksi.

Lisäksi Berendsen sitoutuu tietosuoja-asetuksen voimaantulosta alkaen tekemään kaikki tietosuojaasetuksen artiklassa 32 vaaditut toimenpiteet sekä auttamaan Asiakasta sen varmistamisessa, että
tietosuoja-asetuksen artiklojen 32–36 mukaiset velvoitteet täytetään.
Osapuolet sitoutuvat tekemään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että Osapuolet voivat täyttää tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.
Osapuolten on tehtävä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen
suojaamiseksi. Osapuolten on esimerkiksi rajoitettava henkilötietojen saantia sellaisten henkilöiden
osalta, jotka tarvitsevat pääsyn järjestelmään Berendsenin palveluihin liittyvien työtehtäviensä
hoitamiseksi.
Osapuolten tekemien toimenpiteiden on saatava aikaan asianmukainen turvallisuustaso ottaen
huomioon olemassa olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset,
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja henkilötietojen arkaluonteisuus.
Osapuolten on mahdollisuuksien mukaan tuettava toisiaan asianmukaisten teknisten ja
organisatoristen toimenpiteiden avulla niin, että osapuolet voivat täyttää rekisteröityjen henkilöiden
oikeuksiin liittyvät velvoitteensa tietosuoja-asetuksen luvun III mukaisesti.
Mikäli Asiakas kerää ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain vastaisesti ja
Berendsenille aiheutuu siitä vahinkoa, Asiakkaan on annettava vahingosta Berendsenille täysi
korvaus.
Mikäli Berendsen käsittelee henkilötietoja sopimuksen tai Asiakkaan ohjeiden vastaisesti ja
Asiakkaalle aiheutuu siitä vahinkoa, Berendsenin on annettava vahingosta Asiakkaalle täysi korvaus.
Berendsenillä on oikeus käyttää alihankkijoita ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta. Berendsen
sitoutuu kertomaan Asiakkaalle käytettävistä alihankkijoista ja näiden suunnitellusta vaihtamisesta
kirjallisesti.
Sopimuksen voimassaolon päättyessä – päättymisen syystä riippumatta – Berendsenin on poistettava
kaikki henkilötiedot, ellei niiden tallentamista vaadita henkilötietolaissa tai jossakin muussa laissa.

