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1. Osapuolet 

 

 

Koordinaattori: 

 

[Täytä tähän koordinaattorina toimiva osapuoli] 

 

ja  

 

Yhteistyökumppanit: 

 

[Täytä tähän muut osapuolet] 

 

Jäljempänä myös erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.  

 

2. Määritelmät 

(1) Tässä Yhteisrekisteriliitteessä käytetään käsitteitä, jotka on määritelty Tieto-
suojalainsäädännössä, esimerkiksi ”henkilötiedot”, ”rekisteröity”, ”rekisterinpi-
täjä”, ”käsittely” ja ”käsittelijä”. Tällaisia käsitteitä käytetään tässä Yhteisrekis-
teriliitteessä samassa merkityksessä kuin mikä niillä on Tietosuojalainsäädän-
nössä. 
 

(2) ”Henkilötiedot” tarkoittaa Tietosuojalainsäädännössä määriteltyjä henkilötie-
toja, joita Osapuolet käsittelevät yhteisrekisterinpitäjinä Hankkeessa. 

 

(3) ”Hanke” tarkoittaa Osapuolten välistä ”XXXXXXXXXXXXXXXX”-yhteistyöhan-
ketta, josta sovitaan tarkemmin Osapuolten välisessä Pääsopimuksessa. 

 

(4) ”Pääsopimus” tarkoittaa Osapuolten solmimaa, Hanketta koskevaa yhteistyö-
sopimusta liitteineen. 

 

(5) ”Tietosuoja-asetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuu-
desta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. 

 

(6) ”Yhteisrekisteriliite” tarkoittaa tätä liitettä. 
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(7) ”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkea soveltuvaa henkilötietojen suo-

jaa koskevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien Tietosuoja-asetus sekä tietosuo-
jalaki (1050/2018). 

 

3. Yhteisrekisteriliitteen tarkoitus 

(1) Osapuolet määrittävät yhdessä Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, 
ja ovat siten Tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuja yhteisrekisterinpi-
täjiä. 
 

(2) Tässä Yhteisrekisteriliitteessä määritellään  osapuolten keskinäiset vastuualu-
eet Tietosuojalainsäädännössä vahvistettujen velvoitteiden noudattamiseksi. 
Tässä Yhteisrekisteriliitteessä määritellään rekisterinpitäjien todelliset roolit ja 
suhteet rekisteröityihin nähden. Osapuolet huolehtivat siitä, että rekisterinpitä-
jien roolit ja vastuualueet sekä suhteet rekisteröityihin informoidaan rekiste-
röidyille tämän Yhteisrekisteriliitteen kohdan 13 mukaisesti. 

 

(3) Tämä Yhteisrekisteriliite on osa Osapuolten solmimaa Pääsopimusta. 
 

(4) Tässä Yhteisrekisteriliitteessä ja sen liitteissä sovitaan Osapuolten yhteisre-
kisterinpitäjyydestä Hankkeessa, samoin kuin yhteisrekisterinpitäjyyteen liitty-
vien Henkilötietojen käsittelystä.  

 

(5) Osapuolet eivät suorita toisilleen korvausta tässä Yhteisrekisteriliitteessä ku-
vatuista toimenpiteistä ja velvollisuuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn sisältö 

(1) Sopijapuolet sopivat liitteessä Käsittelytoimien kuvaus seuraavista asioista: 
 

a. Käsittelyn kohde (mitä tietoja sopimus koskee) ja kesto (sopimuksen voi-
massaoloaika) 

b. Käsittelyn luonne (millaisesta käsittelystä sovitaan, esim. tietojen keräämi-
nen/tallentaminen) ja tarkoitus (miksi henkilötietoja käsitellään, mikä on 
sopimuksen mukainen tarkoitus henkilötietojen käsittelylle) 

c. Henkilötietojen tyyppi (mitä henkilötietoja käsitellään, esim. nimi, osoite-
tiedot) ja rekisteröityjen ryhmät (keitä rekisterissä on, esim. asiakkaat / 
onko 9 art. mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden tietojen käsitte-
lyyn tarvitaan erityisperuste) 
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5. Osapuolten roolit Henkilötietojen käsittelyssä 

(1) Käsiteltäessä Henkilötietoja Hankkeessa Osapuolet ovat yhteisrekisterinpitä-
jiä, ellei yksittäistapauksessa Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta muuta 
johdu. 
 

(2) Osapuolet voivat luovuttaa toisilleen Hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeel-
lisia Henkilötietoja ilman erillisiä sopimuksia. Luovuttava osapuoli vastaa siitä, 
että sillä on oikeus luovuttaa henkilötiedot Tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti. Mikäli Henkilötietojen käyttöön kuitenkin liittyy lisäedellytyksiä, joita ei ole 
otettu huomioon tässä Yhteisrekisteriliitteessä, luovuttava Osapuoli voi edel-
lyttää vastaanottavalta Osapuolelta Henkilötietojen käyttöä koskevan erillisen 
sopimuksen allekirjoittamista. 

 

(3) Osapuolet laativat yhdessä Henkilötietoja koskevan, Tietosuoja-asetuksen 30 
artiklan mukaisen selosteen käsittelytoimista, joka tulee tämän Yhteisrekiste-
riliitteen liitteeksi C. Kukin Osapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että selos-
teessa on Tietosuojalain edellyttämät, ajantasaiset tiedot sen suorittamasta 
Henkilötietojen käsittelystä. 

 

(4) Selvyyden vuoksi todetaan, että Hankkeeseen voi liittyä henkilötietojen käsit-
telyä, jota Osapuoli suorittaa Tietosuojalainsäädännön nojalla itsenäisenä re-
kisterinpitäjänä eikä yhteisrekisterinpitäjänä muiden Osapuolten kanssa. Ku-
kin Osapuoli on itse vastuussa henkilötietojen käsittelystä, jonka se suorittaa 
itsenäisenä rekisterinpitäjänä. 

 

6. Osapuolten yleiset velvollisuudet 

(1) Jokainen Osapuoli noudattaa Tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menette-
lytapoja ja Henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Jo-
kainen Osapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että sen Henkilötietojen käsittely 
on kulloinkin voimassa olevan Tietosuojalainsäädännön, Pääsopimuksen ja 
tämän Yhteisrekisteriliitteen vaatimusten mukaista. 
 

(2) Mikäli Henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmässä, jota useampi kuin yksi 
osapuoli käyttää, kyseiset osapuolet vastaavat yhdessä kyseisestä tietojärjes-
telmästä, sen ylläpidosta ja sen tietoturvasta, elleivät osapuolet ole toisin kir-
jallisesti sopineet. 

 

(3) Mikäli osapuoli käsittelee Henkilötietoja tietojärjestelmässä, jota muut osapuo-
let eivät käytä, kyseinen osapuoli vastaa kyseisestä tietojärjestelmästä, sen 
ylläpidosta ja sen tietoturvasta. 
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(4) Jokainen Osapuoli toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet, 
joilla se varmistaa, että sen suorittama Henkilötietojen käsittely tapahtuu Tie-
tosuojalainsäädännön, Pääsopimuksen, tämän Yhteisrekisteriliitteen ja Osa-
puolten sopimien käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on 
varmistaa Henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja 
palveluiden luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus.  
 

(5) Yksikään Osapuoli ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä Pääsopimuksen 
perusteella käsittelemiään Henkilötietoja muutoin kuin Hankkeen mukaisessa 
tarkoituksessa ja laajuudessa, ellei Hankkeen ulkopuolisesta Henkilötietojen 
käsittelystä erikseen sovita tai kyseinen käsittelyvelvoite perustu lakiin. Lisäksi 
Hankkeen ulkopuolinen Henkilötietojen käsittely edellyttää Tietosuojalainsää-
dännön mukaisen oikeuden tai velvollisuuden käsittelyyn. Mikäli Osapuolet so-
pivat Henkilötietojen käsittelystä Hankkeen ulkopuolella, toimii Henkilötietoja 
käsittelevä Osapuoli tällaisen käsittelyn osalta itsenäisenä rekisterinpitäjänä. 

 

(6) Mikäli Henkilötietojen käsittely Hankkeessa aiheuttaa todennäköisesti luonnol-
lisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin, Osapuolet to-
teuttavat yhdessä tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin Tietosuojalain-
säädännön mukaisesti. 

 

7. Henkilöstö 

(1) Kukin Osapuoli varmistaa, että Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain sellaiset 
henkilöt, jotka tarvitsevat Henkilötietoja Hankkeen toteuttamista varten. 
 

(2) Kukin Osapuoli varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla 
on oikeus käsitellä Henkilötietoja, ovat kirjallisesti sitoutuneet Henkilötietojen 
salassapitoon tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. 

 

(3) Kukin Osapuoli varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla 
on pääsy Henkilötietoihin, on tietoinen Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vel-
voitteistaan ja käsittelee niitä ainoastaan Tietosuojalainsäädännön, Pääsopi-
muksen, tämän Yhteisrekisteriliitteen ja mahdollisten muiden Osapuolten vä-
lillä sovittujen käytäntöjen mukaisesti. 

 

8. Henkilötietojen käsittelijät 

(1) Jos Hankkeen toteuttaminen edellyttää Henkilötietojen käsittelijänä toimivan 
tahon palveluiden hankintaa useamman kuin yhden Osapuolen yhteiseen 
käyttöön, kyseiset Osapuolet vastaavat yhteisesti siitä, että käsittelijän kanssa 
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laaditaan tarvittavat sopimukset ja että Henkilötietojen käsittely on Tietosuoja-
lainsäädännön, Pääsopimuksen ja tämän Yhteisrekisteriliitteen mukaista. 
 

(2) Jos Osapuoli itsenäisesti käyttää Hanketta toteuttaessaan käsittelijöitä, jotka 
käsittelevät Henkilötietoja, kyseinen Osapuoli vastaa itse siitä, että käsittelijän 
kanssa laaditaan tarvittavat sopimukset ja että Henkilötietojen käsittely on Tie-
tosuojalainsäädännön, Pääsopimuksen ja tämän Yhteisrekisteriliitteen mu-
kaista.  

 

(3) Osapuoli vastaa käyttämänsä Henkilötietojen käsittelijän osuudesta kuin 
omastaan.  

 

9. Henkilötietojen siirrot 

(1) Osapuolet sopivat Henkilötietojen sallituista käsittelypaikoista tämän Yhteisre-
kisteriliitteen liitteessä C. Kukaan Osapuolista ei saa siirtää Henkilötietoja Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tätä ole määritelty kyseisessä liitteessä 
tai Pääsopimuksessa tai sovittu erikseen kirjallisesti. 
 

(2) Jos Osapuolet sopivat, että Henkilötietoja saa siirtää Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, Henkilötietoja siirtävä Osapuoli vastaa siitä, että Henkilötietojen 
siirto toteutetaan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

 

10. Tietoturvaloukkaukset 

(1) Osapuolen on ilmoitettava muille Osapuolille kirjallisesti tietoonsa tulleesta 
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi jo-
kainen Osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toisille Osapuolille ilman aiheetonta vii-
vytystä muista käsittelyn häiriö- tai ongelmatilanteista tai muista poikkeamista, 
joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin, tai jotka ovat 
omiaan nostamaan riskiä Henkilötietojen luottamuksellisuuden vaarantumi-
selle.  
 

(2) Jokainen Osapuoli, jota Henkilötietojen tietoturvaloukkaus koskee, ryhtyy vii-
pymättä toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten 
rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. 

 

(3) Osapuolet, joita tietoturvaloukkaus koskee, tekevät yhdessä viivytyksettä val-
vontaviranomaiselle Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti ilmoi-
tuksen Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Kukin Osapuoli sitoutuu anta-
maan muille Osapuolille ilmoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot. 

 



 [PÄÄSOPIMUS] 

Liite XX 

 8 

   

  

 

 

 

 

 

(4) Osapuoli, jonka toiminnassa tietoturvaloukkaus on tapahtunut, on Tietosuoja-
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti velvollinen ilmoittamaan tietoturva-
loukkauksesta tietoturvaloukkauksen kohteena oleville rekisteröidyille viivytyk-
settä.  

 

11. Yhteystiedot ja tietosuojavastaava 

(1) Yhteystiedot tietoturvaloukkausten ilmoittamista varten ja Osapuolten tietosuo-
javastaavien tiedot on ilmoitettu tämän Yhteisrekisteriliitteen liitteessä A.  
 

(2) Mikäli näissä yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, Osapuolet ovat velvollisia 
ilmoittamaan muutoksista kirjallisesti viipymättä toisille Osapuolille. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

(1) Osapuolet ilmoittavat toisilleen ilman aiheetonta viivytystä kaikista Henkilötie-
toihin liittyvistä rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat Tietosuojalainsää-
dännön mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. 
 

(2) Koordinaattori toimii Hankkeessa rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liitty-
vien pyyntöjen ensisijaisena yhteyspisteenä. Mikäli rekisteröidyn pyyntö kos-
kee useamman kuin yhden Osapuolen käsittelemiä Henkilötietoja, Koordinaat-
tori vastaa kyseiseen rekisteröidyn pyyntöön vastaamisesta. Jokainen Osa-
puoli avustaa Koordinaattoria ja toteuttaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttami-
sen kannalta tarpeelliset toimet, jotta Koordinaattori pystyy toteuttamaan re-
kisteröidyn oikeudet Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Mikäli rekisteröidyn 
pyyntö koskee vain yhtä Osapuolta, Koordinaattori välittää pyynnön kyseiselle 
Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. 

 

(3) Osapuolet ovat velvollisia toteuttamaan omalta osaltaan kaikki tarvittavat Tie-
tosuojalainsäädännön edellyttämät toimet rekisteröityjen oikeuksien toteutta-
miseksi.  

 

(4) Mikäli rekisteröity tekee Henkilötietoihin liittyvän rekisteröidyn oikeuksia kos-
kevan pyynnön Osapuolelle, Osapuoli välittää kyseisen yhteydenoton Koordi-
naattorin yhteyshenkilölle ilman aiheetonta viivytystä. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että jos rekisteröidyn pyyntö koskee ainoastaan pyynnön vastaanotta-
neen Osapuolen käsittelemiä tietoja, Osapuoli on kohdan 12 (5) mukaisesti 
itse vastuussa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. 

 

(5) Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee ainoastaan yhden Osapuolen käsittelemiä 
henkilötietoja, kyseinen Osapuoli vastaa kyseiseen rekisteröidyn pyyntöön 
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vastaamisesta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta itsenäisesti. Osa-
puolen tulee välittää tieto rekisteröidyn yhteydenotosta ja toteutetuista toimista 
muille Osapuolille ilman aiheetonta viivytystä, mikäli rekisteröidyn pyynnöllä on 
todennäköisesti merkitystä Hankkeen toteutuksen kannalta. 

 

13. Rekisteröityjen informointi 

(1) Osapuolet huolehtivat siitä, että rekisteröidyille informoidaan, että Osapuolet 
ovat yhteisrekisterinpitäjiä, ja että rekisteröity voi olla yhteydessä kaikissa asi-
oissa Koordinaattorin yhteyspisteeseen. Lisäksi rekisteröidyille tulee infor-
moida koordinaattori ja koordinaattorin yhteyspisteen yhteystiedot. 
 

(2) Tietosuojalainsäädännön mukaisten rekisteröidyn informointivelvoitteiden 
noudattamiseksi Osapuolet laativat yhdessä Hanketta varten yhteisen rekiste-
riselosteen, joka julkaistaan [missä]. Kukin Osapuoli vastaa siitä, että rekiste-
riselosteessa on Tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot sen suoritta-
masta henkilötietojen käsittelystä. 

 

 [valitse kohta 13 (2) TAI kohdat 13 (3). ja 13 (4) ja poista turhat kohdat] 

 

(3) Tietosuojalainsäädännön mukaisten rekisteröidyn informointivelvoitteiden 
noudattamiseksi Osapuolet laativat yhdessä Hanketta varten yhden yhteisen 
tietosuojailmoituksen. Kukin Osapuoli vastaa siitä, että ilmoituksessa on Tie-
tosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot sen suorittamasta henkilötietojen kä-
sittelystä. Kun henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, kukin Osapuoli 
on vastuussa ilmoituksen toimittamisesta henkilötietojen keräämisen alkaessa 
niille rekisteröidyille,  joiden henkilötietoja se kerää. Kun henkilötietoja ei ole 
saatu rekisteröidyltä itseltään vaan muusta lähteestä, [tiedot vastaanottava 
Osapuoli TAI Koordinaattori] on vastuussa ilmoituksen toimittamisesta rekiste-
röidyille. 
 

(4) Mikäli Osapuoli katsoo, että Henkilötiedot sisältävät tietoja, joihin liittyvien re-
kisteröityjen informoiminen henkilökohtaisesti on todennäköisesti mahdotonta 
tai vaatii kohtuutonta vaivaa, kyseinen Osapuoli ilmoittaa asiasta muille Osa-
puolille ilman aiheetonta viivytystä. Osapuolet arvioivat yhdessä mahdolli-
suutta informoida rekisteröityjä esimerkiksi verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksen 
avulla ja tekevät päätöksen informoinnin toteutuksesta tai informoinnista poik-
keamisesta. 

 

[valitse kohta 14, jos henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus. Jos käsittelyperuste ei ole suostumus, poista 

kohta 14. ja poista liite D] 
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14. Suostumukset ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

(1) Henkilötietojen keräämisessä käytettävä suostumuslomakepohja on tämän 
Yhteisrekisteriliitteen liitteenä D. Osapuolet sitoutuvat käsittelemään Henkilö-
tietoja rekisteröityjen antamien suostumusten ja muiden tähän Yhteisrekisteri-
liitteeseen ja sen liitteisiin sisältyvien edellytysten mukaisesti. 
 

15. Vastuut 

(1) Osapuolten keskinäinen vastuu Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kanteista, 
vahingonkorvauksista, sakoista, sanktioista ja muista vahingoista ja seuraa-
muksista jakautuu siten kuin tässä Yhteisrekisteriliitteessä on edellä todettu 
osapuolten rooleista, velvollisuuksista ja vastuista. Mikäli useampi Osapuoli on 
vastuussa laiminlyönneistä, Osapuolten vastuu jakautuu laiminlyöntien mukai-
sessa suhteessa. 
 

(2) Kukin Osapuoli on yksin vastuussa henkilötietojen käsittelystä, jonka se suo-
rittaa itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Kyseinen Osapuoli ottaa vastattavakseen 
kaikki kanteet, vahingonkorvaukset, sakot, sanktiot ja muut vahingot ja seu-
raamukset, joita toiselle Osapuolelle aiheutuu itsenäisenä rekisterinpitäjänä 
toimivan Osapuolen suorittaman käsittelyn johdosta. 

 

(3) Kukin Osapuoli on yksin vastuussa siitä, että se ja sen itsenäisesti käyttämät 
henkilötietojen käsittelijät käsittelevät Henkilötietoja Pääsopimuksen, tämän 
Yhteisrekisteriliitteen ja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja ottaa vastat-
tavakseen kaikki kanteet, vahingonkorvaukset, sakot, sanktiot ja muut vahin-
got ja seuraamukset, joita toiselle Osapuolelle aiheutuu tämän velvoitteen lai-
minlyönnin johdosta. Mikäli useampi Osapuoli on yhdessä laiminlyönyt tätä 
velvoitetta, laiminlyöneet Osapuolet ottavat Osapuolten laiminlyöntien mukai-
sessa suhteessa vastattavakseen kaikki kanteet, vahingonkorvaukset, sakot, 
sanktiot ja muut vahingot ja seuraamukset, joita muulle Osapuolelle aiheutuu 
laiminlyönnin johdosta. 

 

(4) Pääsopimuksen mukaista vastuunrajoitusta ei sovelleta tämän Yhteisrekiste-
riliitteen mukaisiin vastuisiin. 

 

16. Yhteisrekisteriliitteen voimassaolo ja henkilötietojen käsittelyn päättyminen 

(1) Tämä Yhteisrekisteriliite tulee voimaan Osapuolten allekirjoitettua Pääsopi-
muksen ja on voimassa niin kauan, kuin Pääsopimus on voimassa. Tämän 
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Yhteisrekisteriliitteen kohdat 15–17 pysyvät kuitenkin voimassa myös Pääso-
pimuksen päättymisen jälkeen. 
 

(2) Hankkeen päätyttyä kukin Osapuoli anonymisoi tai poistaa tietoturvallisella ta-
valla kaikki Hankkeessa käsitellyt Henkilötiedot, ellei myöhemmästä käsitte-
lystä erikseen sovita tai kyseinen käsittelyvelvoite perustu lakiin.  Lisäksi myö-
hempi käsittely edellyttää Tietosuojalainsäädännön mukaista oikeutta tai vel-
vollisuutta jatkaa Henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Osapuoli jatkaa Henkilötie-
tojen käsittelyä Hankkeen päättymisen jälkeen, se käsittelee Henkilötietoja it-
senäisenä rekisterinpitäjänä.   

 

17. Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

(1) Tähän Yhteisrekisteriliitteeseen sovellettava laki ja siihen liittyvä riidanratkaisu 
määräytyvät Pääsopimuksen perusteella.  
 

18. Liitteet 

(1) Tähän Yhteisrekisteriliitteeseen sisältyvät seuraavat liitteet: 
 

Liite A – Osapuolten yhteyshenkilöt ja tietosuojavastaavien tiedot 

Liite B – Käsittelytoimien kuvaus 

Liite C – Seloste käsittelytoimista 

Liite D – Henkilötietojen käsittelyn suostumuslomake 

 


