Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 14.6.2022
1. Rekisterinpitäjät
Yhteisrekisterinpitäjinä toimivat
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (y-tunnus 0512696-4) (jäljempänä ”Rahoituskeskus”)
ja
Business Finland Oy (y-tunnus 2725690-3) (jäljempänä ”Yhtiö”),
molemmat yhdessä ”Business Finland”
Porkkalankatu 1
00101 Helsinki
PL 69, 00101 Helsinki (Rahoituskeskus)
PL 358, 00181 Helsinki (Yhtiö)
Puh. 029 505 5000
2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
tietosuoja@businessfinland.fi
3. Rekisterin nimi
Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjä- ja käyttövaltuustietorekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Henkilötunnistusta ja valtuushallintaa käytetään verkkotunnistukseen, kun henkilö organisaation
edustajana tai tämän valtuuttamana käyttäjänä kirjautuu Business Finlandin asiointipalveluun (jäljempänä asiointi). Asiointi tarjoaa Business Finlandin digitaalisia itsepalveluja. Business Finland
käyttää tietoja käyttäjän identifiointiin ja oikeiden käyttöoikeusvaltuuksien tarkastamiseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu sekä Rahoituskeskuksen että Yhtiön osalta tältä osin tietosuojaasetuksen 6 artiklaan ja toimintaa sääntelevään kansalliseen lainsäädäntöön (erityisesti laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017
jäljempänä Business Finlandista annettu laki), valtionavustuslaki (688/2001) ja laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)).
Rahoituskeskus ja Yhtiö suorittavat rahoitustoimintaan liittyviä tehtäviä yhtenäistettyjen prosessien
mukaisesti yhteisillä työkaluilla, kumpikin organisaatio Business Finlandista annettuun lakiin perustuvien omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Samaan toimeksiantoon liittyviä eri tehtävävaiheita voidaan joutua suorittamaan kummassakin organisaatiossa. Rahoituskeskus valvoo Yhtiön toimintaa.
Edellä mainituista syistä johtuen myös asiointipalvelun käyttäjä- ja käyttövaltuustietoja koskeva henkilörekisteri on yhdistetty.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Tunnistuksen ohjaustapahtuman tunnistustieto:
 aikaleima
 tunnistustapa
 henkilöllisyys (nimi ja yhteystiedot)
 henkilötunnus (hetu)
 organisaatiotieto
 viranomaisen tunnistetieto
 epäonnistuneen tunnistuksen syykoodi
 henkilötunnistuksen ja valtuutushallinnan käyttöehtojen hyväksyminen
6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään asiointipalvelulla hallinnoitavien asioiden aktiivisen elinkaaren ajan. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan 24 kk käyttämättömyyden jälkeen, ellei henkilöllä ole vastuuroolia
rahoitusprojektissa, johon liittyy vireillä olevia tarkastus- tai muita toimenpiteitä tai jos projektiin liittyvien velvoitteiden suorittaminen kuten lainan takaisinmaksu ole vielä kesken.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse - asiointipalvelussa asiakas päättää itse sähköisen identiteettinsä käytöstä. Aloite
asiointipalvelun ja siinä tarvittavan tunnistuksen käytöstä on asiakkaalla. Business Finlandin käyttämä Suomi.fi -tunnistuspalvelu luovuttaa henkilötiedot palveluun.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille, mutta käsiteltävät tiedot ovat palvelua
tarjoavien viranomaisten käytössä.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
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.
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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
Asiakas pystyy itse ylläpitämään omia käyttäjätietoja. Muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuoja@businessfinland.fi .
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 14.6.2022.
Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.
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