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GRK MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 
 

Nämä käyttöehdot koskevat GRK konsernin (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy, GRK Road Oy, GRK 

Infra AB ja GRK Infra AS) (myös “palveluntarjoaja” tai “GRK app”) GRK-nimistä mobiilisovellusta 

(myös ”mobiilisovellus” tai ”sovellus”). Sovelluksen omistaa ja tarjoaa: 

GRK Infra Oy 

Jaakonkatu 2 

01620 Vantaa 

Y-tunnus: 0533768-1 

1. Käyttöehtojen hyväksyminen 

Käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja GRK Infra Oy:n 

välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Palveluntarjoajan mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja 

velvollisuudet. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias. 

Sovelluksen lataaminen ja käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa 

olevat käyttöehdot, tietojensa rekisteröinnin ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa 

erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. 

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. 

Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän 

katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä. 

2. Mobiilisovellus 

Palveluntarjoajan asiakkailleen tarjoamassa GRK app -mobiilipalvelussa asiakas voi raportoida 

työtään ja hallinnoida omia tietojaan. Palvelu on välittömästi käytettävissä, kun 

rekisteröityminen/kirjautuminen on onnistunut. 

3. Mobiilisovelluksen käyttäminen 

Palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa 

olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan 

näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden 

mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan 

tai edustamansa yrityksen toimintaan. 

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei 

myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai 

muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä 

käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. 

Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 



 
     23.12.2021  2 
 
 
     
 
 
 
 

 

 
 

GRK Infra Oy 
Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA 

puh. 010 321 4110 | Y: 0533768-1 

www.grk.fi 

4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, 

milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. 

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei vastaa 

sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, 

puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. 

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. 

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä 

keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. 

Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. 

Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden 

yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. 

5. Henkilötietojen käsittely 

Palveluntuottaja huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. 

Rekisteriselosteessa (LIITE 1) kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. 

6. Paikkatiedot ja puhelimen tiedot 

Sovelluksen hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä ja puhelimen kuvatietojen käyttöä. 

Palveluntarjoaja ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on 

määritelty mobiilisovelluksen rekisteriselosteessa. 

7. Immateriaalioikeudet 

Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) 

ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton 

käyttö tai kopiointi on kielletty.  

8. Palveluntarjoaja 

GRK Infra Oy 

Jaakonkatu 2 

01620 Vantaa 

Y-tunnus: 0533768-1 

yhteys: IT_laskut@grk.fi   

  

mailto:IT_laskut@grk.fi


 
     23.12.2021  3 
 
 
     
 
 
 
 

 

 
 

GRK Infra Oy 
Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA 

puh. 010 321 4110 | Y: 0533768-1 

www.grk.fi 

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki 

Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen 

lainvalintasäännöksiä. 

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli 

sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. 

 

LIITE 1: Tietosuojaseloste 
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LIITE 1 TIETOSUOJASELOSTE 
 

1. Rekisterinpitäjä 

GRK Infra Oy 

Postiosoite: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa 

Puhelinnumero: 010 321 4110 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@grk.fi  

2. Rekisterin nimi 

GRK Mobiilisovellusrekisteri 

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste 

Rekisteriin kerätään henkilötiedot, jotta työsuoritteet ja ajosuoritteet voidaan kohdistaa oikeille 

henkilöille palkan tai laskutusperusteen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään (EU) 2016/679 

sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen, hallintaan ja 

kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointi- 

tai yhteydenottojen lähdetietona. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen 

käsittelylle sekä asiakassuhteeseen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

4. Rekisteröityjen ryhmä  

GRK app-mobiilisovelluksen käyttäjät 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteri pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

- Asiakkaan etu- ja sukunimi 

- Sähköpostiosoite 

- Veronumero 

- Postiosoite 

- Puhelinnumero 

- Ajoneuvon rekisterinumero 

- Työaikamerkinnät 

- Kuormien ajamiseen liittyvät aika- ja paikkatiedot 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet sekä PRH:n yritystiedot 

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. 

Tietoja voidaan saada myös viranomaisilta kuten esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- 

ja yhteisötietojärjestelmästä. 

7. Tietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja säilytetään vain rekisteröidyn asiakassuhteen ajan. Rekisteröity voi itse poistaa 

tietonsa poistamalla tietonsa GRK mobiilisovelluksesta. 

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   

9. Henkilötietojen suojaus 

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne GRK:n työntekijät, joiden työtehtävän kannalta käsittely on 

välttämätöntä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne säilytetään Palveluntarjoajan 

Azure-tietokannassa. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista. 

Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

- Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

- Oikeus tarkastaa omat tiedot 

- Oikeus oikaista omia tietoja 

- Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

- Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

- Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

- Oikeus poistaa omat henkilötiedot silloin, kun rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus, 

sopimusvelvollisuus tai GRK:n oikeutettu etu eivät edellytä tietojen käsittelyä tai 

säilyttämistä 

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Kaikissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä GRK:n 

tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@grk.fi. 

mailto:tietosuoja@grk.fi

