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Visma Fivaldi (Visma Software Oy)
Rantalainen on tehnyt Visma Software Oy:n kanssa kirjallisen tietosuojaa koskevan sopimuksen ja lisäksi Visma Software on tehnyt
sopimukset oman henkilöstönsä kanssa sekä kouluttanut työntekijänsä tietosuojasta. Sovellustuki ja tuotekehitys pääsevät
tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä käsiksi asiakastietoihin. Visma Software Oy ei käytä alihankkijoita palvelutuotannossa, mutta
käyttää joihinkin tarkoituksiin alihankkijoiden tuottamia teknisiä ratkaisuja (esim. tekstiviestien lähetys Link Mobilityn SMS
gatewayn kautta).
•

Visma konsernin GDPR -sivut

Netvisor (Visma Solutions Oy)
Rantalainen on tehnyt Visma Solutions Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen, joka sisältää tietosuojaliitteen. Lisäksi kumppanisopimus
ja tietosuojaliite löytyvät Netvisorin sivuilta (Netvisor -käyttöehdot). Visma Solutions Oy on tuottanut työntekijöidensä
työsopimuksiin tarvittavat tietosuojapykälät ja työntekijät ovat suorittaneet tietosuojakoulutuksen. Vain nimetyillä henkilöillä on
pääsy Netvisor -asiakasympäristöihin, ja pääsyoikeuksia valvotaan sekä muutokset lokitetaan. Netvisor käyttää alihankkijoita, jotka
on listattu Visma Solutionsin tietosuojasivuilla.
•

Visma konsernin GDPR -sivut

Procountor (Procountor Oy)
Rantalainen on tehnyt Procountor Oy:n kanssa kirjallisen tietosuojaa koskevan sopimuksen ja lisäksi Procountor on tehnyt oman
henkilöstön kanssa erillisen tietosuojasopimuksen. Asiakasaineistoon pääsee käsiksi vain asiakaspalvelutyötä tekevät nimetyt
henkilöt ja palvelimille pääsee lisäksi DataCenter Finland Oy:n henkilöstö, joka toimii Procountorin konesalipalveluntarjoajana.
Procountor käyttää alihankkijoita, jotka on listattu Procountorin tietosuojasivulta.
•

Accountor konsernin GDPR -sivut

Netbaron (Netbaron Solutions Oy)
Netbaron Solutions Oy päivittää Rantalaisen kanssa tietosuojaa koskevat sopimukset. Netbaron Solutions Oy:n työntekijät ovat
allekirjoittaneet tietosuojasopimukset. Asiakasaineistoon pääsevät käsiksi tarvittaessa asiakastuki, sovellusasiantuntijat sekä
tuotekehityshenkilöstö. Netbaron Solutions Oy ei käytä alihankkijoita asiakaspalvelussa eikä tuotekehityksessä, mutta alihankkijoita
käytetään markkinoinnissa sekä sisäisessä taloushallinnossa.
•

Netbaronin tietosuojasivut

Mepco (Accountor HR Solutions Oy)
Rantalainen on tehnyt Accountor HR Solutions Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen Mepco-ohjelman käytöstä. Sopimus käsittää
myös tietosuojaa koskevat asiat. Lisäksi Accountor HR Solutions Oy:n henkilökunnalle on järjestetty tietosuojaa koskevat
koulutukset. Mepcon tiedot sijaitsevat Suomessa. Tietoihin pääsee käsiksi vain Mepcon IT-hallinto. Accountor HR Solutions Oy
käyttää myös nimettyjä alihankkijoita. Ajantasainen lista alihankkijoista on saatavissa Mepcon Extranetistä.
•

Accountor konsernin GDPR -sivut

Lemonsoft (Lemonsoft Oy)
Rantalainen on tehnyt Lemonsoft Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen Lemonsoft -ohjelman käytöstä. Lemonsoft Oy:n
työsopimukset sisältävät tietosuojaa ja salassapitoa koskevan pykälän. Lemonsoft Oy on järjestänyt työntekijöilleen tietosuojaa
koskevia tilaisuuksia tietosuojavastaavan toimesta. Lemonsoft -ohjelman tiedot sijaitsevat suomessa ja varmuuskopioita säilytetään
EU-alueella. Asiakastietoihin pääsee käsiksi vain Lemonsoft Oy:n tietohallinto. Lemonsoft on solminut kumppaneidensa kanssa
salassapitosopimukset.
•

Lemonsoft Oy:n tietosuojaseloste

Personec W (Aditro Oy)
Rantalainen on tehnyt Aditro Oy:n kanssa kirjallisen sopimuksen Personec W –ohjelman käytöstä. Aditro Oy:lla on käytössä
"Employee Security Policy" -sopimus henkilöstön kanssa, joka koskee kaikkea tietoturvaa. Aditro Oy:n henkilöstöstä pääsy

asiakasaineistoon on asiakastuella ja SaaS-palvelun teknisellä henkilöstöllä, sekä SaaS-siirto projektiin osallistuneella konsultilla.
Personec W –ohjelman tiedot sijaitsevat Suomessa.
•

Aditro Oy:n tietosuojaseloste

