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Yhteyshenkilö: Janne Niemeläinen
Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten yksityisasiakkaiden ja asiakasorganisaatioiden
yhteyshenkilöiden sekä mahdollisten vastapuolten henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Lainopillisten palveluiden tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisterimme käyttötarkoitus on
rekisteröityjen asiakkaiden henkilötietojen oikea ja ajantasainen hallinta toimeksiantojen aikana ja
esteellisyyksien selvittäminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
✓ Toimeksiantojen suorittamiseen
✓ Vastapuolen tietojen kerääminen esteellisyyksien poissulkemiseksi
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen ja toimeksiannon
hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Laskutussähköpostiosoite

Käsittelemme lisäksi toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä lakiin perustuvia, toimeksiantojen hoitamisen
kannalta välttämättömiä henkilötietoja.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään ja mahdollisesti julkisista lähteistä.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötietoja säilytetään Lakipalvelu Lakisavo Oy:n toimipisteessä lukitussa kassakaapissa. Sähköisessä
muodossa olevia henkilötietoja säilytetään Lakipalvelu Lakisavo Oy:n järjestelmissä. Henkilötiedot on
suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
Kirjanpitotoimisto saa nähdäkseen yrityksessämme syntyneen kirjanpitoaineiston.
Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Lakipalvelu Lakisavo Oy:n asiakas ja
lisäksi vastuuajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden
ajan asiakkuuden päättymisestä, ellei tietoa ole tarpeen säilyttää esteellisyyden selvittämiseksi.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
✓ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
✓ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Lakipalvelu Lakisavo Oy:n käsittelemät
henkilötiedot
✓ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
✓ vaatia henkilötietojensa poistamista
✓ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
✓ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Lakipalvelu Lakisavo Oy:n oikeutettu etu
✓ vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tässä
tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle selosteen alussa olevilla yhteystiedoilla.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Pakolliset tiedot
Pakollisia tietoja ovat asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot.
Seuraus mikäli tietoja ei luovuta
Asiakkuutta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee osoittaa tietosuojaselosteen alussa olevalle yhteyshenkilölle selosteen alussa olevilla
yhteystiedoilla.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarkentaa tai päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

