TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Laki- ja kiinteistöasiaintoimisto Haanpää & Co Oy (jäljempänä ”Haanpää & Co”)
Y-tunnus: 2203249-2
Laurinmäenkuja 3 A, 00440 Helsinki
Puhelin: 010 270 8080
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Antti Haanpää, toimitusjohtaja
c/o Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co Oy
Puhelin: +358 559 8561
Sähköposti: antti.haanpaa@hclaw.fi
3. Rekisterin nimi
Haanpää & Co:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Haanpää
& Co:n asiakasrekisteri”).
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu Haanpää & Co:n asiakkaan ja Haanpää & Co:n väliseen
asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun
asialliseen yhteyteen (esim. EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella).
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
-

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen,
toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan;
Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys, raportointija kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Haanpää & Co kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 4
mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.
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Asiakasrekisteriin tallennetaan Haanpää & Co:n yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden
yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, joita ovat mm.:
-

Etu- ja sukunimi
Kotiosoite
Postinumero -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Kopio henkilöllisyystodistuksesta
Toimeksiannon laatu

Toimeksiannosta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yksityishenkilöasiakkaista myös mm.
seuraavia toimeksiannon yhteydessä saatuja henkilötietoja koskien esim. asiakkaan siviilisäätyä,
perhesuhteita, koulutustaustaa, työpaikkaa, varallisuutta, velkoja, verotietoja, vakuutuksia,
terveydentilaa, ammattiliiton jäsenyyttä ja/tai tuomioita.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä, sikäli kuin oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi on tarpeellista, tuohon oikeusvaateeseen liittyvästä viranomais- ja
todistusmateriaalista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä,
kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä
rekistereistä.
Lisäksi kävijät voivat jättää Haanpää & Co:n internetsivuilla yhteydenottopyynnön, jonka yhteydessä
häneltä pyydetään nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin
on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset
tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme.
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Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu ja pyytäjän henkilöllisyys tulee pyydettäessä todistaa.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla
yhteyttä asiakaspalveluumme.
10. Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti
ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Haanpää & Co pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa.
Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Haanpää & Co suosittelee
rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
12. Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.
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