Asianajotoimisto Tamminen & Co Oy:n tietosuojaseloste
Asianajotoimisto Tammien & Co Oy (jatkossa aatsto Tamminen) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden
oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten aatsto
Tamminen kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.
Aatsto Tammisella käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla”
asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin.
Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:
1. Mitä henkilötietoja aatsto Tamminen kerää
2. Miten aatsto Tamminen voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
3. Kenelle aatsto Tamminen voi luovuttaa henkilötietoja
4. Miten aatsto Tamminen suojaa henkilötietoja
5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
6. Kuinka kauan aatsto Tamminen säilyttää henkilötietojasi
7. Yhteydenotto aatsto Tammiseen
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•
•
•
•

Mitä henkilötietoja aatsto Tamminen kerää
Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme
pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeudellisuuden.
Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:
Tuntemistiedot: henkilötunnus ja nimi. Meillä on velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot
esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.
Yhteystiedot: puhelinnumerot, osoitteet (ml. postiosoite) sekä ulkomaisista osoitteista kotimaa.
Taloudelliset tiedot: tulotiedot, elinkustannukset ja vakuutukset.
Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero sekä
asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot.
Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:
Osa aatsto Tammisen keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi
uusilta asiakkailta muun muassa nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja puhelinnumeron.

•

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:
Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät
rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten
rekisterit) ja luottotietorekisterit.

2. Miten aatsto Tamminen voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset
velvollisuutemme ja jotta voimme antaa sinulle neuvontaa ja palveluita.

Suostumus
Saatamme pyytää sinulta joissakin tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Sopimus
sisältää aina tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen
käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

3.

Kenelle aatsto Tamminen voi luovuttaa henkilötietoja
Emme luovuta henkilötietojasi muille tahoille.
Poikkeuksena tähän seuraavat tahot:
• Viranomaiset siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi
vero-, poliisiviranomaiset.
• aatsto Tammisen kirjanpitäjä
Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiankuuluvia salassapitovelvoitteita
noudatetaan.
Tiedonsiirto kolmansiin maihin
Emme siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin eli niin kutsuttuihin kolmansiin maihin.

4. Miten aatsto Tamminen suojaa henkilötietoja
Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme
asianmukaiset tekniset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia
hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten
ja tuhoamisen varalta.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia aatsto Tammisen hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on
seuraavat oikeudet:
a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin
henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden
yksityisyyden suojan ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Aatsto Tammisen liikesalaisuudet sekä
sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.
b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai
puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa
tapauksissa:
• Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
• Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
• Tietojen käsittely on lainvastaista

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi
asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin
perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.
d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai
tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi
mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on
varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.
Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojesi poistamista rekisteristämme, voit sen sijaan pyytää, että
rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen, Jos sinua koskevien
rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös
vaatia, että tietojen käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saamme käsitellä tietojasi
muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen
suostumuksesi.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.
Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön
velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

8. Kuinka kauan aatsto Tamminen säilyttää henkilötietoja
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja
käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

9. Yhteydenotto aatsto Tammiseen
Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja selosteesta, voit ottaa yhteyttä asianajaja Jarkko Tammiseen:
p. 02-2783100
s-posti: jarkko.tamminen@asianajotoimistotamminen.fi
Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

