
Tietosuojavastaava 

palveluna -konsepti



Tietosuojavastaava palveluna

Tietosuojavastaava-palvelun avulla yritys varmistaa, että 

tietosuojavastaavan tehtäviä hoidetaan asiantuntemuksella 

ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla 

riippumattomasti. 

Yrityksellä on käytössään tietosuoja-asiantuntijoidemme 

laaja osaaminen ennakoitavilla kustannuksilla ja tehtävää 

hoitaa nimetty henkilö.

Näin asiakkaalla on asiantunteva apu kustannustehokkaasti 

Palvelu on tarkoitettu erityisesti PK yrityksille, joilla ei ole 

omaa osaamista eikä isoja taloudellisia resursseja 

käytettäväksi tietosuojavaatimusten toteuttamiseen ja 

ylläpitoon.

Palveluun sisältyvät mm. tietosuojavastaavan virallinen 

status organisaatiossa tai yrityksen yhteyshenkilö 

tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, säännölliset 

tietosuojatilan tarkistukset asiakasyrityksen tärkeimpien 

avainhenkilöiden kanssa, säännölliset raportit, tarvittava 

yhteydenpito viranomaisiin sekä asiantuntijatuki. Palvelun 

käyttö edellyttää Easy GDPR Pro hallintajärjestelmää.

Hyödyt:

• Poistaa organisaation oman 

resurssitarpeen.

• Tietosuojaa hoitaa osaava taho.

• Organisaation toiminta on 

tietosuojavaatimusten mukainen.

• Vaatimukset on valjastettavissa 

kilpailueduksi.

•Kuin kirjanpitäjä, mutta tietosuojan 

osalta.

•Yrityksen johto ei voi asetuksen 

mukaan hoitaa vastaavan tehtäviä, 

ulkoistuksella säästytään 

eturistiriidoilta.



D-Fence tietosuojavastaava palveluna

D-Fence Oy tarjoaa asiakkaan tarpeisiin perustuvaa räätälöityä 

tietosuojavastaavaa palveluna.

Tietosuojavastaava palveluna 10 h 

vuodessa (lisätunnit 95€/h alv. 0%).

Varmistaa organisaationGDPR-

vaatimuksenmukaisuuden.

Tietosuojan hallintomallin ja dokumen-

toinnin toteutus Easy GDPR palvelulla.

Ulkopuolisen tietosuojavastaava 

ehkäisee eturistiriidat ja tuo uutta 

näkökulmaa toimitapoihin.

DPA -sopimukset ja muut vaatimukset 

kuntoon yhteistyökumppaneiden 

kanssa.

Tarvittaessa yhteydenpito valvonta-

viranomaisen kanssa.



D-Fence Easy GDPR Tietosuojavastaava pähkinänkuoressa

- Sisältää: Easy GDPR Pro +Tietosuojavastuu.fi -palvelu + Tietosuojavastaava –

palvelu.

- Aidosti tietosuojatyöt pois pöydältä ja enemmän aikaa tuottavaan työhön.

- Myös lisäpalveluna nykyisille asiakkaille jotka eivät osaa tai ehdi aktiivisesti 

hoitaa tietosuojaa.

- Proaktiivinen tietosuojan tilan ylläpito Easy GDPR –palvelulla ja yhteydenpito 

asiakkaan kanssa.

- DPA sopimukset ja kumppaneiden tietosuojan tason tarkastaminen.

- Yhteyspisteenä rekisteröidyille, yhteistyökumppaneille sekä tarvittaessa 

valvontaviranomaiselle.

- Raportointi asiakkaalle sovitulla syklillä.

Vain 490 euroa 

vuodessa. Lisätunnit á 

95 euroa. Hintoihin 

lisätään alv.

(Easy GDPR –palvelu 

edellytetään)



Käytännössä

- Kumppaneiden 

kartoitus

- Dokumentaation 

tarkistus ja 

korjaaminen

- Sovitaan 

raportointi

- Tietosuojaselos-

teet kotisivuille

- EGDPR opastus

- Koulutustarpeen 

kartoitus

- D-Fence 

kontaktoi 

yhteistyökumpp

anit ja tarkistaa 

tietosuojakelpoi

suuden

- D-Fence 

lähettää DPA-

sopimukset

- Raportti 

kumppaneiden 

tietosuojan 

tilasta

- Sovitaan 

tarvittaessa 

seuraavat 

askeleet

Aloituspalaveri
DPA-

sopimukset 

Raportointi ja 

seuranta

- D-Fence toimii 

kontaktipistee-

nä asiakkaille, 

yhteistyökump-

paneille sekä 

tarvittaessa 

viranomaisille

- Asiakkaan 

opastaminen 

tietosuoja 

asioissa.

Vastaavan 

yleiset tehtävät 


