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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  
 

Ver. Pvm, Laatinut Kommentit Status 

1.1 10.5.2022 Marko Limnell Päivitys Hyväksytty 

1.0 20.5.2018 Marko Limnell Uusi yleinen GDPR-asiakirja Hyväksytty 

 
 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään 
(=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen 
käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan 
ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös 
oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. 

 
Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15) 
 
Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 
hänestä on tallennettu. 9Lives toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman 
pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön 
liittyvien lisätietojen antamiseksi on 30 päivää pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli 
tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa 
kolmella kuukaudella. 

Tietojen pyytäminen henkilörekisteristä on maksutonta kerran vuodessa. Jos tietoja 
pyydetään tätä useammin, rekisterinpitäjällä on oikeus periä tietojen toimittamisesta 
kohtuullinen korvaus. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti 
jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, 9Lives voi kieltäytyä toimittamasta tietoja. Tällaisessa 
tapauksessa 9Lives osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

Mikäli 9Lives ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä 
kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle. 
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16) 
 
Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on 
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oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja 
virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. 

Ellei 9Lives hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne 
syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta 
oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

 

Oikeus omien tietojen poistoon, “oikeus tulla unohdetuksi” (artikla 17) 
 
Henkilöllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua 9Livesin 
rekistereistä. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, joissa henkilötietojen 
käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tietojen säilyttämisessä ja 
poistamisessa noudatetaan lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. 9Livesin on 
säilytettävä tiettyjä henkilötietoja lakiin ja muihin määräyksiin perustuvien velvoitteiden 
vuoksi, mikäli kyseessä on potilastieto tai työsuhteeseen liittyvä tieto. Tiedot voi kuitenkin 
aina pyytää poistettavaksi ja ne poistetaan, kun niiden säilyttämiseen liittyvä lakisääteinen 
velvoite poistuu. 
 

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 
 

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn 
rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai 
täydennetty. 
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omat tietonsa koneellisesti luettavassa muodossa 
siirrettäväksi eteenpäin toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee tietoja, jotka ovat 
sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 
 
 

Vastustamisoikeus (artikla 21) 
 
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun käsittely 
perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai mikäli henkilötietoja käsitellään esim. 
markkinointitarkoituksiin. 
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 Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 
 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin 
mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-
organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen 
henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta. 

 

Kuinka oikeudet toteutetaan? 
 
Tieto- ja oikaisupyyntölomakkeet löytyvät julkisesta internet-osoitteesta: 
www.9lives.fi/tietosuoja. 
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