
P R E P L A N ,  T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N  

K A R T O I T U K S E E N  J A  H A L L I N T A A N  

  

KOKONAISVALTAINEN 

T I ETOSUOJA -ASETUKSEN HALLINTA   

Prestia Oy:n PREPlan-GDPR ohjaa projektin 

läpiviennissä yrityksen toimintojen saattamiseksi 

tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi.  

 

PREPlan-GDPR tuottaa asetuksen vaatimat raportit ja 

selosteet, sekä mahdollistaa niiden helpon 

päivittämisen. 

 

Täytettyänne kaikki tietueet, laadimme tietojen 

perusteella yrityksellenne tietoturvakartoituksen 

järjestelmistä, joissa käsittelette henkilötietoja. 

 

Jos mennee sormi suuhun niin äläpä hättäile, vaan 

soitappa meille! 

 

KESKEI SET MUUTOKSET  

Asetuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset 

ovat tuntuvia. 

 

Rekisteröidyn oikeudet kasvavat. 

 

Yrityksellä on velvollisuus kartoittaa tietojen käsittelyn 

nykytila ja ottaa tietosuoja käyttöön osaksi 

toimintaa; tehdä tekniset/organisaation muutokset, 

dokumentoida prosessit, luoda rekisteri- ja 

tietosuojaselosteet käsittelytoimista. 

 

Yrityksen on selvitettävä, mitkä ovat lailliset perusteet 

henkilötietojen käsittelyyn. 

 

Yrityksellä on ilmoitusvelvollisuus 72h 

tietoturvaloukkauksen esilletulosta. 

 

Tietosuoja on suunniteltava huolellisesti ennen 

tietojen keräämistä. Tietojen siirtoa EU/ETA alueen 

ulkopuolelle on tiukennettu. Voi siirtää ilman erityistä 

lupaa ainoastaan jos Euroopan komissio on 

päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä ja 

lisäksi sovelletaan asianmukaisia suojatoimia. 

 

EU:N TI ETOSUOJA -ASETUS 

TULEE VOIMAAN 25.5 .2018 

Koskee kaikkia yrityksiä, yhteisöjä, 

kerhoja jne. jotka käsittelevät 

henkilötietoja sekä muita tietoja, 

minkä perusteella henkilö voidaan 

tunnistaa.  

(Nimen lisäksi esim. rekisterinumero 

on henkilötieto) 

 

PREPlan-GDPR kertoo tietueiden 

täyttöasteen ikoneilla, joka mahdollistaa ja 

helpottaa tietosuoja-asetuksen asteittaisen 

läpikäymisen. 

  

Täyttöä ei ole vielä 

aloitettu 

Tietue on keskeneräinen 

  

Tietue on valmis Arkaluontoista tietoa 

  

Tarkentava ohje kysymykseen 

T I ETUEET EL I  

HENKI LÖTI ETOJEN 

SÄI LYTYSPAIKA T 

Yleiset tietueet, kuten palkat, 

sairaslomatodistukset ja työsopimukset ovat 

valmiina järjestelmässä. 

 

Yritys lisää tietueen jokaisesta ohjelmistosta, 

arkistosta ja paikasta, joissa henkilötietoja 

säilytetään. 

PREPlan säilyttää tiedot Suomessa 

OuluDC:n palvelimella. 

 

 

 



 

 

 

 

PREPLAN KÄYTÄNNÖSSÄ  

 

 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUD ET 

1. Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota  

2. Rekisteröidyn oikeus päästä tietoihin  

3. Oikeus tietojen oikaisuun  

4. Oikeus tulla unohdetuksi  

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

6. Vastustamisoikeus  

7. Automatisoidut yksittäispäätökset ja 

profilointi  

8. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 

PREplan – GDPR työkalu maksaa 600€ + alv. 

Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry:n jäsenille 500€ + alv. 

+1 toimipiste 300€ + alv. 

Vuotuinen ylläpitomaksu 50€ + alv.  

 

 

RAPORTI T JÄRJESTELMÄ STÄ 

PREPlan-GDPR tuottaa raportin ja 

rekisteriselosteen vastauksienne 

perusteelta, joiden avulla pystytte 

tekemään tarvittavat toimenpiteet 

tietosuoja-asetuksen vaatimusten 

täyttymiseksi. 

Järjestelmästä on ladattavissa 

toimenpidelista ja alihankintasopimuksen 

liite, sekä löydät tarpeellisia tietoja ja 

linkkejä. 

 

Tiedonkulkukaavion avulla havainnollistatte 

yrityksessänne tapahtuvaa henkilötietojen 

käsittelyä. 

 

 
Prestia Oy tarjoaa PREPlan-GDPR järjestelmän 

tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseen ja 

hallintaan. 

Prestia Oy Y-tunnus:0696651-9 

Lummintie 11, 90460 Oulunsalo 

www.prestia.fi 

 

PREPLAN-  GDPR 

 

Ohjelman käytön helpottamiseksi, PREPlan-GDPR 

sisältää tarkentavia ohjeita kysymyksiin. 

 

Kysymykset ovat pääosin kyllä/ei- tyyppisiä, joilla 

tarkastellaan yrityksen nykytilannetta ja 

pystytään tunnistamaan tarpeelliset toimet. 

 

Yritys pidetään ajan tasalla mahdollisista 

tietosuoja-asetuksen muutoksista. 

http://prestia.fi/index.php?page=gdpr

