Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 25.10.2019
1. Rekisterinpitäjä
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland y-tunnus 0512696-4
Porkkalankatu 1, PL 69, 00101 Helsinki
p. 029 505 5000
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
tietosuoja@businessfinland.fi
3. Rekisterin nimi
Lausunnot ulkomaalaisen kasvuyrittäjän liiketoimintamallista oleskeluluvan hakemista varten
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Lausunnon antaminen ulkomaalaisen henkilön suunnitteleman yrityksen liiketoimintamallista ja sen edellytyksistä kansainväliseen kasvuun. Käsittely perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) 47g ja 47h §. Henkilötietoja
voidaan käyttää palautteen keräämiseen toiminnan kehittämiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Päähakijan nimi, kansallisuus, passikopio, passinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, CV
Muiden perustajien nimi, kansallisuus, passinumero, passikopio, CV
6. Henkilötietojen säilytysaika
10 vuotta
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan itse antamat tiedot.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Ei luovuteta.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Lisäksi työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan sisäisiä tietoturvaohjeita.

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Laitteisto, jolla
rekisteri sijaitsee, on suojattu ja erotettu julkisesta verkosta palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu roolipohjaisilla oikeuksilla.
Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus,
tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai,
virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen
kohdan 12 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi
siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista
koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
12. Yhteydenotot
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuoja@businessfinland.fi
13. Päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 25.10.2019. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojalainsäädännön
muutoksia sekä haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.
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