KIINAN UUDEN
HENKILÖTIETOLAIN MUKAISET
SUOSITELLUT TOIMENPITEET
REKISTERINPITÄJILLE

MIKÄ PIPL?

KIINAN UUSI TIETOSUOJALAKI (Personal
Information Protection Law, PIPL) astui voimaan
marraskuussa 2021. Kyberturvallisuuslain
(Cybersecurity Law, CSL) ja tietoturvalain (Data
Security Law, DSL) ohella PIPL ohjaa Kiinan
tietoverkkojen hallintaa. Se asettaa tehostettuja
velvoitteita yrityksille, jotka keräävät ja käsittelevät henkilötietoja Kiinassa ja/tai koskien Kiinassa
olevia henkilöitä. Sitä sovelletaan joissakin

tapauksissa myös Kiinan rajojen ulkopuolella.
Koska ohjeet ja vaatimustenmukaisuusvelvoitteet poikkeavat joiltain osin GDPR:n vastaavista ja valvovat viranomaiset ovat paikallisia,
kaikkien Kiinassa toimivien, Kiinan kanssa
tai Kiinasta käsin kauppaa tekevien yritysten
kannattaa arvioida, vaatiiko PIPL muutoksia
sen henkilötietojen käsittelyyn tai sitä koskeviin
sopimuksiin ja ohjeistuksiin.

TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET
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KARTOITA KIINALAISIA TAI KIINASSA
OLEVIA HENKILÖITÄ KOSKEVAT
KÄSITTELYTOIMET

ARVIOI UUDELLEEN RA JAT
YLITTÄVÄN TIEDONSIIRRON
STRATEGIAT

Tarkastele liiketoimintaskenaarioita ja arvioi
PIPL:n sovellettavuutta esimerkiksi sen
mukaan, käsitelläänkö Kiinassa olevien henkilöiden henkilötietoja, kuuluuko henkilötietojen
käsittelyyn rajat ylittävää tiedonsiirtoa, onko
käsitellyt tiedot luokiteltu arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi, ja mikä on käsiteltävien tietojen
määrä, käsittelytarkoitus ja peruste (suostumus
vai muu laillinen peruste). Tietyissä tapauksissa
tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä Kiinassa.

Yhteiskunnan kannalta kriittistä tietoa käsittelevien toimijoiden (Critical Information Infrastructures, CIIO) ja tarpeeksi suuria määriä tai tärkeitä tietoja käsittelevien tahojen edellytetään
käsittelevän ja tallentavan tiedot paikallisesti
Kiinassa. Tällaisten toimijoiden on käytävä läpi
tiukat arviointimenettelyt, jos tietoja aiotaan
siirtää Kiinan ulkopuolelle. Samoin mahdolliset
paikalliset vakiosopimuslausekkeet voivat tulla
käyttöön.
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TEE VA ATIMUSTENMUKAISUUSTARKISTUS TAI LUO VA ATIMUSTENMUKAISUUSOHJELMA

Vaatimustenmukaisuustarkistukset kannattaa
tehdä PIPL:n vaatimusten ymmärtämiseksi.
Lisäksi on tarvittaessa päivitettävä ulkoisesti
kommunikoitavat dokumentit kuten privacy
policyt ja sopimusehdot, sekä laadittava tai päivitettävä sisäiset tietosuojakäytännöt ja -ohjeet.
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NIMEÄ KIINA AN EDUSTA JA
HENKILÖTIETOASIOITA VARTEN

PIPL edellyttää poikkeuksetta Kiinassa olevan
edustajan nimeämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä tämän nimen
ja yhteystietojen ilmoittamista kiinalaisille
viranomaisille.
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KÄ ÄNNÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT
JA NIIHIN LIITTYVÄT DOKUMENTIT
KIINAKSI JA TEE TARVITTAESSA
LOKALISOITUJA MUUTOKSIA

Käännä ja/tai lokalisoi tarvittaessa henkilötietoihin liittyvät käytännöt ja/tai sopimusehdot,
jotka viestitään ulkoisesti myös kiinalaisille
tahoille. Tarkista esimerkiksi vaaditaanko
rekisteröidyiltä erillisiä suostumuksia.

Toimiiko yrityksesi Kiinassa ja
haluat varmistaa että IPR-asianne
ovat kunnossa? Varaa verkkosivuiltamme maksuton konsultaatio
– se voi olla yrityksesi tärkein
puolituntinen.
www.kolster.com

