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IPR exitin yhteydessä ja Venäjän henkilötietolain muutokset
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IPR ja exit

• Venäjän IPR-lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö on ollut näihin päiviin asti ajanmukaista ja suojannut 
oikeuksien haltijaa sangen asianmukaisella tavalla

• Venäjä on tehnyt nyt  päätöksiä, joiden perusteella valtiolla on mahdollisuus erikseen määriteltävissä 
tilanteissa rajoittaa immateriaalioikeuksiin liittyviä yksinoikeuksia

• IPR-oikeuksien kansallistaminen ollut myös esillä

• IPR-oikeuksista huolehtiminen --- > IPR-oikeudet eivät nyt erityisen suojattuja Venäjän vastatoimien 

johdosta,  epävarmuutta paljon ja omien oikeuksien voimassapitäminen ja puolustaminen haastavaa 

vallitsevissa oloissa

• Tavaramerkkien anastusyrityksiä esiintynyt --- > Rospatent saanut vilpillisiä hakemuksia (mm.  

Macdonald´s)
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IPR ja exit

• Yritysjärjestelytilanteessa yhtenä osana neuvotteluprosessi IPR:stä ostajakandidaatin kanssa --- >
immateriaalioikeudet siirrettävissä kokonaan tai osittain, kokonaisluovutuksessa kysymys on oikeuden 
myynnistä käytännössä

• Monia mahdollisuuksia sopia --- >  yksinomainen/ rinnakkainen, ajalliset, asialliset ja alueelliset 
rajoitukset, sopiminen jälleenlisensioinnista

• Lisenssisopimus on rekisteröitävä RosPatentissa→ rekisteröinnin laiminlyöminen johtaa sopimuksen 
mitättömyyteen

• Lisenssisopimuksessa on määriteltävä velvollisuus maksaa korvausta sopimuksen perusteella, ellei sitä 
ole sovittu erikseen vastikkeettomaksi 
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Twitter: @SVKK_FRCC

Venäjän henkilötietolain muutokset

• Voidaan yleisesti todeta, että uudistuksilla (14.7.2022 FZ-266) on pyritty osittain siirtymään kohti 
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia käytänteitä 

• Uudistukset tulevat voimaan kahdessa aallossa. Ensimmäiset muutokset tulivat voimaan 1.9.2022 ja 
loput muutoksista tulevat voimaan 1.3.2023

• Henkilötietolain ekstraterritoriaalinen soveltaminen tapauksissa, joissa venäläisten rekisteröityjen 
henkilötietoja hyödyntää ulkomainen taho (esim. sopimuksen perusteella)

• Syyskuun alusta  Venäjän henkilötietolakia sovelletaan Venäjän rajat ylittävästi 
(extraterritoriaalisesti) muun muassa jos Venäjän kansalaisten henkilötietoja käsitellään 
venäläisten ja ulkomaisten oikeushenkilöiden tai muiden toimijoiden välillä tai ulkomaiset toimijat 
muutoin käsittelevät Venäjän kansalaisten henkilötietoja --- > venäläinen rekisterinpitäjä ja 
ulkomainen henkilötietojen käsittelijä ovat nyt molemmat vastuussa lain rikkomisesta
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Venäjän henkilötietolain muutokset

• Rajat ylittävää tiedonsiirtoa varten:

▪ Henkilötietojen käsittelijöille säädettiin velvollisuus ilmoittaa Roskomnadsorille tietyistä rajat 
ylittävistä henkilötietojen siirroista. Tällainen ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen 
aiottua henkilötietojen siirtoa. 

▪ Cross-border tiedonsiirrossa on kaksi toimintapaa riippuen vastaanottavasta maasta:

▪ Pelkkä notifikaatio riittää jos vastaanottava maa täyttää riittävän tietosuojan tason (Council of Europe convention 
108)

▪ Muussa tapauksessa Roskomnadsorin lupamenettely rajat ylittävään henkilötietojen siirtoon
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Venäjän henkilötietolain muutokset

• Muutoin syyskuussa voimaan tulleet määräykset edellyttävät lähinnä organisaatioiden sisäisten, 
organisaatioiden tietosuojaa koskevien dokumenttien päivittämistä

• Jo voimaan tulleista muutoksista voidaan mainita:

▪ henkilötietojen käsittelijöiden velvollisuus tehdä ilmoitus Roskomnadsorille (Venäjän 
tietosuojaviranomainen) henkilötietojen käsittelyn aloittamisesta työsuhteiden solmimisen yhteydessä

▪ Ilmoitus henkilötietojen käsittelyn aloittamisesta sopimusten toteuttamiseksi                                                                                                              

▪ Henkilötietojen käsittelijöille velvoite ilmoittaa kaikista tiesuojavuodoista 24 tunnin kuluessa tapahtumasta 
sekä raportoida sisäisen tutkinnan tulokset Roskomnadsorille 72 tunnin kuluessa --- > 72 tunnin aikaraja 
kuten EU:n tietosuoja-asetuksessa

▪ ”oikeus tulla unohdetuksi” eli oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi henkilötietorekistereistä ellei niiden 
säilyttämiseen ole enää laillista käsittelyperustetta

▪ Biometrisen datan käyttöä on rajoitettu erityisesti alle 18-vuotiaiden kohdalla

▪ henkilötietojen käsittelijän vastausaika henkilötietojen omistajan tiedusteluihin lyhennetty lähtökohtaisesti 
10 päivään.
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Venäjän henkilötietolain muutokset

• Uudessa laissa on myös muita voimaantulleita määräyksiä koskien  henkilötietojen omistajan 
antaman suostumuksen sisältöä ( lisätty  yksiselitteisyys- ja täsmällisyysvaatimus) sekä 
henkilötietojen tuhoamista koskevat säännökset 

• Yrityksen toiminnassa ainakin seuraavat seikat huomioitava nyt henkilötietojen käsittelyssä:

• Sisäinen ohjesääntö sovellettavista henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä  (vrt. tietosuojaseloste)

▪ Suostumusmalli (pohja) henkilötietojen käsittelyä varten

▪ Henkilötietojen suojaus sekä evästeiden käyttö prosessit kuvattava sisäisissä säännöissä (tietosuojaseloste)

▪ Notifikaatiomalli Roskomnadsorille --- >  https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/

▪ Yrityksen henkilötietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimeäminen (vrt. tietosuojavastaava)

▪ Sopimusdokumentaatioon klausuuli tietosuojan huomioimisesta yrityksen toiminnassa
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