TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Lakitoimisto Legit Oy (”Legit”)
Puhelin
Sähköposti

040-5672536
heikki.turunen(at)lakitoimistolegit.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Lakitoimisto Legit Oy (”Legit”) käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä(mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- asiakassuhteen hoitaminen ja lainopillisten toimeksiantojen hoitaminen
- asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
- asiakkaiden tunnistaminen ja esteellisyystarkistusten tekeminen
- sidosryhmien henkilötietojen käsittely (esimerkiksi toimittajat, työnhakijat, muut
yhteistyötahot)
- verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja
kehittämiseksi
- henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään lisäksi sidosryhmäviestintään, kuten
uutiskirjeiden, sähköisten tiedotteiden ja -suoramarkkinoinnin ja kutsujen lähettämiseen liittyen.
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus,
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Oikeutetusta edusta on kyse, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys.
Asiallinen yhteys on kyseessä, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään
yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn
työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.
Rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin myös sellaisten
potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden voidaan
odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän palveluja.
Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet
vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Tämän lisäksi, soveltuvaa
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää myös tahoille,
joiden osalta voidaan katsoa, että markkinoitavilla palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen
asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää henkilötietoja rekisterinpitäjän:
- Asiakkaista sekä näiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
- Yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
- Muihin sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä (esimerkiksi työnhakijat)
- Toimeksiantoihin liittyvistä henkilöistä
- Potentiaalisista asiakkaista
Tiedot, joita rekisteröidystä käsitellään ovat kunkin edellä mainitun käyttötarkoituksen kannalta
tarpeellisia. Tällaisia ovat mm:
- Nimi, Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot
- Yritys ja asema
- Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
- Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot
- Tapauskohtaisesti käsiteltävät henkilötiedot toimeksiannon yhteydessä (esimerkiksi
sähköpostit, tiedostot, muu yhteydenpito)
- Henkilön tunnistamiseksi laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
(444/2017) tarvittavia tietoja (kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus,
passikopio, tiedot henkilön taloudellisen tilanteen ja poliittisen vaikutusvallan määrittämiseksi)
5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Pääsääntöiset henkilötietojen tietolähteet:
- Rekisteröity itse, asiakassuhteeseen ja toimeksiantojen hoitamiseen liittyen
- Rekisteröity itse, työnhakuun ja rekrytointiin liittyen
- Rekisteröity itse, muuhun yhteistyösuhteeseen liittyen
- Tuomioistuimet ja viranomaiset
- Julkiset / yleisesti saatavilla olevat lähteet, esimerkiksi internet ja kaupparekisteri
- Vakuutusyhtiöt
- Rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhteessa olevan tahon edustajat
- Lisäksi toimeksiantojen ja liiketoiminnan yhteydessä tarkistetaan yrityksiä koskevia tietoja eri
asiakastietoja tarjoavien yritysten rekistereistä. Tällaiset raportit saattavat sisältää tietoja myös
yritysten edustajista
6. LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, ellei viranomainen
lainmukaisesti niin edellytä tai pakottava lainsäädäntö niin vaadi.
Edellä sanotusta huolimatta rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen
yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta
rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien välisen, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän
tietojenkäsittelysopimuksen nojalla.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016, ”Tietosuoja-asetus”) 7 artiklan nojalla rekisteröidyllä
on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuuteen.
8. PÄÄSY TIETOIHIN
Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus
siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä
henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietyt kyseisessä artiklassa tarkemmin
säädetyt tiedot henkilötietojen käsittelyä koskien.
9. TIETOJEN OIKAISEMINEN
Tietosuoja-asetuksen 16 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä
oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
10. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus
poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa
säädetyistä perusteista täyttyy.
11. TIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN
Tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä
rajoittaa käsittelyä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa säädetyistä perusteista täyttyy.
12. TIETOJEN SIIRTÄMINEN
Tietosuoja-asetuksen 20 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat
henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen
rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen
tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Kun rekisteröity käyttää edellä kuvattua oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on
oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti
mahdollista.

13. VASTUSTAMISOIKEUS
Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten näihin säännöksiin
perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy,
joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
14. VALITUSOIKEUS
Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta
annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto,
www.tietosuoja.fi.
15. REKISTERINPITÄJÄN VELVOLLISUUDET REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIEN JOHDOSTA
Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidyille tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 15-22
artiklan nojalla tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään
kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on
ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on
toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja
käyttää muita oikeussuojakeinoja.
16. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta
on tarpeen, lukuun ottamatta tilanteita milloin lainsäädäntö vaatii henkilötiedot säilyttämään
17. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Rekisteröidyn oikeuksianne voitte käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse
osoitteeseen heikki.turunen(at)lakitoimistolegit.fi. Huomioittehan, että ennen pyynnön
toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmistaa henkilöllisyytenne, mistä johtuen meidän
on kyettävä tunnistamaan teidät riittävällä tavalla.

Toimintaamme sovellettava lainsäädäntö sekä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat
säännöt voivat estää meitä toteuttamasta pyyntöänne.
Mikäli pyyntönne on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä asiasta koituneisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toimen toteuttamisesta tai kieltäytyä
suorittamasta pyydettyä toimea.
18. AUTOMAATTINEN TIETOJENKÄSITTELY JA PROFILOINTI
Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana
henkilötietojen käsittelytoimintaa.
19. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Verkkopalvelussamme (www.lakitoimistolegit.fi) voidaan käyttää evästeitä ja/tai muita
internettunnisteita. Näillä mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus ja parannetaan palvelun
turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Niitä voidaan käyttää myös esimerkiksi Internet-sivuston
käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten tallennukseen. Kerättävän tiedon
perusteella pystymme analysoimaan ja kehittämään palveluitamme perustuen siihen, mikä
käyttäjiä kiinnostaa ja miten verkkopalvelua käytetään. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa
suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista tai tähän tarkoitetun palvelun
avulla. Mikäli evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, etteivät kaikki verkkosivustomme
palvelut toimi.
20. YLEINEN KUVAUS TURVATOIMISTA REKISTERIIN LIITTYEN
Rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat velvollisia käsittelemään niitä
luottamuksellisesti.
Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty mm. salauksin ja teknisin rajoituksin.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.11.2019. Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä
tietosuojaselostetta

