
Näitä mcare Oy:n yleisiä tietosuojaehtoja (”Tietosuojaehdot”) sovelletaan mcare Oy:n (y-tunnus 2290861-8) (”MCARE”) 

asiakkailleen (”Asiakas”) tarjoamiin palveluihin (“Palvelu”) ja MCAREN suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn Palvelun 

yhteydessä, elleivät MCARE ja Asiakas nimenomaisesti toisin sovi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan Tietosuojalainsäädännön 

(määritelty jäljempänä) mukaisia henkilötietoja, jotka Asiakas on toimittanut MCARElle tai MCARE muuten saa tai on 

saanut käsiteltäväksi Palvelun tarjoamisen tai suorittamisen johdosta (”Henkilötieto”). Nämä Ehdot ovat olennainen ja 

erottamaton osa MCAREN ja Asiakkaan välistä sopimusta.


Päivitetty 21.5.2022

mcare Oy:n yleiset tietosuojaehdot

SOVELTAMINEN


Näitä Tietosuojaehtoja sovelletaan kaikkiin MCAREn Asiakkaalle 

ja sen tytäryhtiöille tarjoamiin ja suoritettaviin Palveluihin. MCARE 

toimii tietosuojalainsäädännön eli Euroopan unionin yleisen 

tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja muiden soveltuvien 

tietosuojasäännösten ja tietosuojaviranomaisten määräysten ja 

ohjeiden (”Tietosuojalainsäädäntö”) mukaisesti.


MCARE toimii Tietosuojalainsäädännön mukaisena 

Henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan lukuun. MCARE on 

Henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee kyseisiä Henkilötietoja 

Asiakkaan lukuun ja toimeksiannosta näiden Tietosuojaehtojen 

mukaisesti.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


MCARE käsittelee Henkilötietoja, jotka on toimitettu suoraan 

MCARElle; tietoja, jotka on kerätty MCAREn verkkosivujen tai 

Palveluiden perusteella; tietoja, jotka liittyvät muuhun 

yhteydenpitoon MCAREn kanssa; sekä muista 

tietosuojakäytännössä luetelluista lähteistä kerättyjä tietoja.


MCARE ei käsittele Henkilötietoja mihinkään muuhun 

tarkoitukseen kuin Palvelun tarjoamiseksi tai toteuttamiseksi tai 

kenenkään muun hyväksi.


MCARElla on oikeus siirtää Henkilötietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolisiin maihin vain Asiakkaan etukäteisellä kirjallisella 

suostumuksella.


MCARElla on oikeus käyttää käsittelyssä alihankintana toisen 

käsittelijän (”Alikäsittelijä”) palveluja. MCARE toimittaa Asiakkaan 

kirjallista pyynnöstä tietoja käyttämistään Alikäsittelijöistä.


Nämä Tietosuojaehdot eivät siirrä mitään Asiakkaan lakisääteisiä 

rekisterinpitäjän velvollisuuksia MCARElle.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET


Asiakas vastaa siitä, että sen MCARElle antamat Henkilötiedot 

ovat oikeita ja siitä, että Asiakas on rekisterinpitäjänä suorittanut 

riittävät toimipiteet varmistaakseen Henkilötietojen käsittelyn ja 

Henkilötietojen siirtämisen Tietosuojalainsäädännön mukaisuuden.


Asiakas vastaa MCARElle toimitetuista Henkilötiedoista ja niiden 

käsittelyn lainmukaisuudesta koko Palvelun voimassaolon ajan.


Asiakas vastaa siitä, että kaikille rekisteröidyille, joiden 

Henkilötietoja käsitellään, on toimitettu lainmukaiset, tarvittavat 

ilmoitukset ja tiedot Henkilötietojen käsittelyyn liittyen. MCARE ei 

seuraa sille toimitettujen Henkilötietojen laatua, ajantasaisuutta 

tai sisältöä.


Asiakas vastaa MCARElle antamistaan tiedoista ja ohjeista.


Asiakas vastaa Henkilötietojen varmuuskopioinnista ja niiden 

toimivuudesta.


Kaikkia palveluita koskevat tietosuojaehdot



MCAREN VELVOLLISUUDET


MCARE vastaa siitä, että sen suorittama Henkilötietojen käsittely 

suoritetaan Tietosuojalainsäädännön ja Asiakkaan mahdollisten 

tietojen ja ohjeiden mukaisesti, ellei jokin sovellettava laki toisin 

vaadi. 


MCARElla on velvollisuus auttaa Asiakasta valitsemillaan 

asianmukaisilla teknisillä ja muilla mahdollisilla toimenpiteillä 

täyttämään Asiakkaan Tietosuojalainsäädännön mukaiset 

velvollisuudet vastata rekisteröityjen pyyntöihin, jotka koskevat 

seuraavia:


oikeus saada pääsy Henkilötietoihin; 


oikeus Henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen; 

Tietosuojaehdot; 


oikeus rajoittaa käsittelyä;


oikeus siirtää Henkilötiedot järjestelmästä toiseen; ja 


oikeus vastustaa Henkilötietojen Käsittelyä.


MCAREn velvollisuus auttaa Asiakasta rekisteröidyn pyynnöissä 

edellyttää, että rekisteröidyllä on oikeus esittää kyseinen pyyntö 

Tietosuojalainsäädännön nojalla. 


MCARE avustaa Asiakasta vain Tietosuojalainsäädännön 

Henkilötietojen käsittelijälle asettamien velvoitteiden mukaisessa 

laajuudessa. 


MCARElla on oikeus veloittaa Asiakasta kaikista rekisteröidyn 

oikeuksien toteuttamista koskevista toimenpiteistä hinnastonsa 

mukaisesti. Hinnat ilmoitetaan MCAREn kulloinkin olevassa 

hinnastossa tai sovitaan erikseen Asiakkaan kanssa.


SELOSTE KÄSITTELYSTÄ


MCARE ylläpitää selostetta suorittamastaan Henkilötietojen 

käsittelystä. Seloste sisältää seuraavat tiedot: a) Asiakkaan, 

MCAREn ja MCAREn mahdollisen tietosuojavastaavan 

yhteystiedot sekä tiedot mahdollisista Alikäsittelijöistä; b) 

Asiakkaan lukuun suoritetut käsittelytoimet; c) tiedot mahdollisista 

Henkilötietojen siirroista EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin; d) 

yleiskuvaus MCAREn teknisistä ja organisaatiotason turvatoimista.

TIETOTURVA


MCARE huolehtii Henkilötietojen suojaamisesta asianmukaisin 

suojauksin. MCARE pyrkii estämään luvattoman pääsyn 

järjestelmiinsä erityisesti kaupallisesti hyväksyttyjen käytäntöjen ja 

järjestelmien avulla.


MCARE huolehtii, että se toteuttaa asianmukaiset tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään luvaton 

pääsy Henkilötietoihin tai Henkilötietojen vahingossa tapahtuva 

tai lainvastainen muuttaminen, häviäminen, tuhoaminen, luvaton 

luovutus taikka käsittely. MCARE ei kuitenkaan vastaa Asiakkaan 

laitteiden, tietojärjestelmien tai palveluiden tietoturvasta.


Asiakkaan vastuulla on tiedottaa MCAREa kaikista Asiakkaan 

suorittamista Henkilötietoihin liittyvistä seikoista kuten 

riskianalyyseistä tai muista MCAREn teknisiin ja organisatorisiin 

toimenpiteisiin vaikuttavista seikoista.


MCARE varmistaa, että sen Henkilötietojen käsittelijät ovat 

sitoutuneet tai heitä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus.


TIETOTURVALOUKKAUKSET


MCARElla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta käsittelyssä 

tapahtuneesta Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Asiakkaalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, jotta Asiakas 

voi täyttää Tietosuojalainsäädännön ilmoitusvelvoitteet. MCAREn 

sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan:


kuvaus tietoturvaloukkauksesta ja sen luonteesta;


asianomaisten tiedot yksilöitynä, mikäli tiedot ovat MCAREn 

satavilla (mikäli tietoturvaloukkauksen kohde sisältää 

Henkilötietoja kyseisten henkilöryhmien kuvaus ja arvioidut 

lukumäärät);


arvio tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja


kuvaus toimenpiteistä, jotka MCARE on toteuttanut 

tietoturvaloukkauksen johdosta haittavaikutusten minimoimiseksi 

ja tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa.


MCARE dokumentoi kaikki tietoturvaloukkaukset mukaan lukien 

kohdan 7.1 tiedot.


Asiakas vastaa tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta 

asianmukaisille viranomaisille ja rekisteröidylle 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti.




AUDITOINTI


Asiakkaalla tai Asiakkaan valtuuttamalla riippumattomalla 

asiantuntijalla, joka ei ole MCAREN kilpailija, on oikeus tarkastaa 

Palvelun voimassaoloaikana, että MCARE tai sen Alikäsittelijä 

noudattaa käsittelyssään Tietosuojaehtoja.


Asiakkaalla on oikeus suorittaa auditointi enintään kerran 

vuodessa ilmoittamalla siitä MCARElle kirjallisesti viimeistään 30 

päivää etukäteen. MCARElla on oikeus edellyttää 

salassapitosopimusta ennen auditointia.


MCARElla on velvollisuus sallia Asiakkaan toimintaa valvovan 

viranomaisen suorittamat Henkilötietojen käsittelijöitä koskevat 

auditoinnit.


MCARE osallistuu mahdollisen auditoinnin toteuttamiseen ja 

antaa auditoijalle tarvittavat tiedot.


Auditoinnista ei saa aiheutua haittaa MCARElle tai sen 

toiminnalle, eikä auditoijalla ole oikeutta MCAREn asiakkaita tai 

yhteistyökumppaneita koskeviin tietoihin. 


Auditoinnin kustannuksista vastaa Asiakas. Asiakkaan tulee 

korvata MCARElle auditoinnista aiheutuneet kustannukset, mikäli 

auditoinnissa ei ilmene merkittäviä puutteita MCAREn 

toiminnassa. 


VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET


Kaikkien vahinkojen osalta MCAREn vastuu Palveluun 

perustuvasta vahingosta on enintään MCARElle kyseisen Palvelun 

perusteella suoritettujen maksujen yhteismäärä.


VOIMASSAOLO


Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja MCARElla on oikeus 

muuttaa niitä julkaisemalla uudet Ehdot sivuillaan tai 

toimittamalla uudet Ehdot muuten Asiakkaalle tiedoksi.


MCARE poistaa Henkilötiedot tai vaihtoehtoisesti palauttaa ne 

Asiakkaalle tämän kirjallisen pyynnön mukaisesti, kun Palvelu ja 

Henkilötietojen käsittelyperuste päättyy. Lisäksi MCARE poistaa 

kaikki jäljennökset tällaisista Henkilötiedoista, ellei MCARE ole 

lain tai viranomasimääräyksen johdosta velvollinen säilyttämään 

kyseisiä Henkilötietoja.


MCARE on velvollinen poistamaan Henkilötiedot 6 kuukauden 

kuluessa Palvelun ja Henkilötietojen käsittelyperusteen 

päättymisestä.


SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN


Näihin Tietosuojaehtoihin sovelletaan Suomen lakia.


Näitä Tietosuojaehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet 

ratkaistaan ensisijaisesti MCAREn ja Asiakkaan keskinäisin 

neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä tyydyttävään 

ratkaisuun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta 

ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia 

välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta 

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelyn kieli suomi.


