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Tässä tietosuojakuvauksessa kerrotaan henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn periaatteista käyttäessäsi sovellusta.  

Voit käyttää mobiilisovellusta sovellettavien lisenssiehtojen mukaisesti. Mobiilisovellus on tarkoitettu työnantajasi 

osoittamaan käyttötarkoitukseen, kuten dokumenttien hakuun ja katseluun, asiatarkastukseen ja hyväksymiseen. 

Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus 

Työnantajasi informoi sinua henkilötietoihisi liittyvistä käyttötarkoituksista, käsittelystä, säilytysajoista ja kerätyistä 

henkilötiedoista. 

Rondo Mukana – sovelluksen käytöstä kerätään yleisiä internet-teknologioita käyttäen esimerkiksi palvelinlokeja. 

Näitä tietoja ovat esimerkiksi päätelaitteen ID ja malli, sovelluskutsun päivämäärä ja kellonaika. Näitä tietoja kerätään 

palvelun kehittämistä ja vianselvitystä varten.  

Tietoturva 

CGI ylläpitää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojatoimia ehkäistäkseen luvatonta pääsyä rekisterissä 

oleviin henkilötietoihisi. 

Sovelluksen käyttäjänä olet vastuussa päätelaitteesi ja käyttöympäristösi asianmukaisesta tietoturvasta, sekä 

käyttäjätunnuksesi ja salasanasi asianmukaisesta käsittelystä. 

Määritelmät 

 ’Henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia suoraan tai epäsuorasti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja. Tarkempi määrittely löytyy tietosuoja-asetuksen artiklasta 4.  

 ‘CGI’ viittaa yritykseen, joka kehittää ja ylläpitää Rondo Mukana –sovellusta. 

 ’Rondo Mukana’ tai ’sovellus’ tai ’mobiilisovellus’ tarkoittaa CGI:n kehittämää sovellusta, jonka työnantajasi 

tarjoaa käyttöösi.  

 ‘Työnantaja’ on tietosuoja-asetuksessa viitattu rekisterinpitäjä, joka määrittelee henkilötietojen 

käyttötarkoituksen ja käsittelytavat. Työnantajasi tarjoaa Rondo Mukana -sovelluksen käyttöösi osana 

palvelusopimusta CGI:n ja työnantajasi välillä.    

 ‘Palvelu’ tarkoittaa Rondo Mukana –mobiilisovelluksen käyttöä ja siihen liittyviä palveluita.  

 ‘Käyttäjä’ viittaa rekisteröityyn henkilöön, joka on ladannut, asentanut, käyttänyt tai käyttää sovellusta.  
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The purpose and the means of collecting and processing your personal information while using the Rondo Mukana 

mobile application are described in this Privacy Policy, 

You can use Rondo Mukana mobile application under the applicable License Terms. The mobile application is to be 

used for the purpose indicated by your employer, such as viewing, verifying and approving corporate documents and 

routing them using your mobile device 

Collection and use of personal information 

Your employer will inform you about the usage, processing and retention time of your personal information and the 

information collected.  

Information such as server logs are collected on the usage of Rondo Mukana application by using common Internet 

technologies. The information collected includes such as device ID and type the date and time of each application 

request. This information is collected for improving the Service and Service debugging. 

Information security 

CGI maintains reasonable physical, technical and administrative safeguards to prevent unauthorized access to your 

personal information in the data registry. 

As a user, you are responsible for the appropriate security of your device and operational environment as well as the 

proper handling of your username and password. 

Definitions 

 ‘Personal information’ means any information on its own or together with other information relating to a 

registered person. A more accurate definition can be found in the EU General Data Protection 

Regulation (EU-GDPR) article 4. 

 ‘CGI’refers to the company that develops and maintains the ‘Rondo Mukana’ app. 

 ‘Rondo Mukana or Application’ or ‘App’ or ‘mobile application’ means the application, which is developed by 

CGI and offered to you by your employer. 

 ‘Employer’ refers to the General Data Protection Regulation’s data controller, which determines the purposes 

and the means of processing your personal data. 

 ‘Service’ means the use of Rondo Mukana mobile application and its related services. 

 ‘User’ refers to the registered person who has downloaded, installed, used or is using the Application.  

 


