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TIETOSUOJASELOSTE – ALIURAKOITSIJAT, TOIMITTAJAT JA TYÖMAALLA TYÖSKENTELEVÄT 
 

1. JOHDANTO JA YHTEYSTIEDOT 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka henkilötietojasi käsitellään, kun työskentelet 
Bonavan työmaalla ja/tai olet sellaisen toimijan palveluksessa tai toimit sellaisen toimijan 
edustajana, joka tuottaa Bonavalle tuotteita tai palveluita. Bonavalle on tärkeää, että voit 
tuntea luottavasi siihen, että kohtelemme henkilötietojasi asiaankuuluvalla huolellisuudella. 
Tämän takia olemme tuottaneet tarpeelliset tekniset ja organisatoriset 
turvallisuustoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi oikeudettomalta pääsyltä ja 
käytöltä. Kehotamme sinua varaamaan aikaa tämän tietosuojaselosteen lukemiseen 
huolellisesti. 

Bonava Suomi Oy (y-tunnus 2726714-3) on rekisterinpitäjänä vastuussa toimestamme ja 
puolestamme tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä. Jos sinulla on käsittelyä koskevia 
kysymyksiä, voit olla yhteydessä Bonavan sopimusedustajaan.  

 

2. MITÄ SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME? 

2.1 Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan yhdistää sinuun yksilönä. Bonava käsittelee 
omassa toiminnassaan seuraavia sinua koskevia henkilötietoja, olettaen, että sinä tai taho, 
jonka palveluksessa olet, on luovuttanut tiedot. 

2.1.1 Nimi, valokuva, yhteystiedot ja asemasi yhtiössä 
2.1.2 Veronumero, syntymäaika, kansalaisuus 
2.1.3 Pätevyydet (kuten työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapu, tieturvakortti, 

nostinlupa) 
2.1.4 Henkilötodistuskopio 
2.1.5 Työnteko-oikeutta koskevat tiedot, kuten passikopio, kopiot oleskeluluvasta, 

työluvasta ja/tai A1-todistuksesta 
2.1.6 Tiedot, joita sinä tai taho, jonka palveluksessa olet, tai muu 

sidosryhmäläisemme muutoin luovutatte Bonavalle  
2.1.7 Tilaajavastuualain edellyttämät tiedot 
2.1.8 Kulunvalvontaan liittyvät tiedot, kuten järjestelmälokit ja kellonajat työmaalle 

saapumisista ja poistumisista 
2.1.9 Bonavan käyttämiin tietojärjestelmiin kirjautuvat tiedot, kuten 

järjestelmälokit ja IP-osoite 
2.1.10 Työmaan valvontaan liittyvät tiedot, kuten valokuva- ja videokuvamateriaali 
2.1.11 Pakotelistarekisterien tietoja sinusta tai yhteisöstä, jonka suoraan tai 

epäsuorasti omistat tai jossa käytät määräysvaltaa, joka harjoittaa tai on 
aikeissa harjoittaa liiketoimintaa kanssamme tai muutoin on yhteydessä 
liiketoiminnan harjoittamiseen kanssamme. Näitä tietoja ovat myös 
mahdollinen tieto siitä, miksi olet pakotelistarekisterissä. Tällainen 
henkilötietojen käsittely voi tulla kyseeseen, kun täytämme velvoitteitamme 
kansainvälisiä pakotteita koskien. Keräämme kyseistä tietoa julkisista ja 
yksityisistä lähteistä. 
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3 MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? 

 

Käytämme yllä lueteltuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

• Yhteydenottoihin liittyen Bonavan hankinta- tai aliurakkasopimuksen tai vastaavan 
muun sopimuksen täyttämiseen 

• Tilaajavastuu- ja työturvallisuuslain sekä verotusmenettelylain asettamien 
velvoitteiden täyttäminen sekä muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi 

• Työturvallisuusvaatimusten seurannassa 

• Kulunvalvontaan 

• Päätettyjen sopimusten täyttämisen arviointiin 

• Bonavan asiakassopimussuhteiden ja asiakastiedustelujen hoitamiseen 

• Sen varmistamiseksi, että Bonava ei tee liiketoimintaa sellaisten yhteisöjen tai 
yksilöiden kanssa, jotka ovat kansainvälisillä pakotelistoilla 

 

4 MILLOIN HENKILÖTIETOSI POISTETAAN? 

Tietoja tarvitaan hankinta- ja aliurakkasopimuksen tai vastaavan muun sopimuksen 
voimassaoloajan sekä takuuajalla. Tietoja säilytetään lainsäädännön sekä Bonavan ja sen 
aliurakoitsija- tai toimittajakumppanin välisen sopimuksen mukaiset vastuuajat. 
 
 

5 MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? 
 
Valtaosa käsittelytoimista on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi (kuten hankinta- tai 
aliurakkasopimus) tai koska käsittely on lainsäädännön vaatimusten mukaista (esim. 
työturvallisuuslainsäädäntö ja verotusmenettelylaki). Henkilötietojen käsittely sen 
varmistamiseksi, ettemme tee yhteistyötä yksilöiden tai yhteisöjen kanssa, jotka ovat millään 
pakotelistalla, perustuu lainsäädännön asettamiin velvollisuuksiimme. 

Muut käsittelytoimet perustuvat intressivertailuun.  Tällöin käsittely perustuu Bonavan 
oikeutettuun etuun, eikä käsittely ole ristiriidassa tietosuojaasi nähden. 

 

6 KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI? 

Tietojasi voidaan jakaa Bonavan konsernin sisällä sopimuksen täyttämiseksi ja sopimussuhteen 
arvioimiseksi. Tietoja luovutetaan myös viranomaisille, mikäli lainsäädäntö, asetukset tai 
hallinnolliset päätökset näin edellyttävät. Tarvittaessa saatamme luovuttaa yhteystietojasi 
muille rakennuskohteen urakoitsijoille tai toimittajille rakennustyön koordinointia ja 
edistämistä varten taikka Bonavan asiakkaille yhteydenpidon sujuvoittamiseksi. 
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Jos siirrämme tietojasi ulkopuolisille yrityksille EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme 
riittävän tietoturvatason toteutumisen, kuten sisällyttämällä sopimuksiimme EU Komission 
mallisopimuslausekkeet henkilötietojen siirrolle (mallisopimuslausekkeet saatavilla Komission 
nettisivuilla). 

7 KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUTESI 

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet koskien 
henkilötietojesi käsittelyä:  

• Oikeus saada pääsy tietoihin, ts. oikeus saada tietoja siitä, mitä henkilötietoja 
käsittelemme sinusta ja jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen, ts. oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi  
• Oikeus tietojen poistamiseen, ts. oikeus saada henkilötietosi poistettua 
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, ts. oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, mikäli 

esimerkiksi kiistät käsittelemiemme henkilötietojen paikkansapitävyyden 
• Oikeus tietojen siirtämiseen, ts. oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä meiltä toiselle 

yritykselle  
• Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
• Oikeus peruuttaa suostumuksesi, suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta 

suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen  

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että käsittelymme ei noudata 
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä 

• Suomessa toimiva valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Kirjaamo: 029 566 6768 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 

 

Osa yllä mainituista oikeuksista soveltuu ainoastaan tietyissä tilanteissa. Mikäli haluat käyttää 
mitä tahansa oikeuttasi, ole hyvä ja ole meihin yhteydessä. 

 

Pidätämme oikeuden tarkentaa ja täsmentää tietosuojaselostetta. 

 

*** 
 


