Rekisteri- / tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Haara & Tuomivaara Oy
Linnankoskenkatu 1 A 1, 00250 Helsinki
Y-tunnus: 0672561-9
Puh. 09 – 446 366

2. Yhteyshenkilö
Rekisteriin liittyvät tiedustelut: toimitusjohtaja Jussi Haara, puh. 09 – 446 366

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Haara & Tuomivaara Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasmarkkinointi,
esteellisyyden selvittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain
edellyttämien rekisterinpitäjän velvoitteiden täyttäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
-

nimi
syntymäaika ja henkilötunnus
kansalaisuus
osoite ja sähköpostiosoite
puhelinnumero
oikeushenkilön nimi, osoite, toimiala, y-tunnus, rekisteriviranomainen ja rekisteröinnin
päivämäärä
henkilön asema oikeushenkilössä

-

-

organisaation hallitusten jäsenten ja tosiasiallisten edunsaajien vastaavat tiedot
kopio asiakkaan henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta ja/tai sen sisältämät tiedot
muutoin
asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot, kuten tiedot asiakkaan toiminnasta,
liiketoiminnan laajuudesta ja laadusta, taloudellisesta asemasta, poliittisesta
vaikutusvallasta, perusteet liiketoimen, palvelun tai tuotteen käytölle ja tiedot varojen
alkuperästä
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisestä annetun lain 4.3 §:n ja 13 §:n
edellyttämät muut välttämättömät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset lähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, asiakkaalta saaduista tiedoista ja
yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lain
ja/tai viranomaisvaatimusten niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaan henkilö- ja tuntemistietoja voidaan käyttää
ja luovuttaa lain edellyttämin tavoin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä näihin
liittyvän rikoksen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rikoksen tutkintaan
saattamista varten.

8. Tietojen poistaminen
Tiedot voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja
säilytetään tarpeellisilta osin kuitenkin kohdassa 4 yksilöidyn käyttötarkoituksen
toteuttamiseksi ja lain edellyttämissä tilanteissa sekä lain vaatiman ajan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla
rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Mahdolliset manuaalisesti
säilytettävät tiedot sijaitsevat yleisöltä suljetuissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus laissa säädetyissä rajoissa tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tietonsa
tai saada tieto siitä, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tätä koskeva
henkilökohtainen tai kirjallinen pyyntö tulee osoittaa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Mahdolliset virheet, puutteet tai vanhentuneet taikka tarpeettomat tiedot rekisterissä voidaan
oikaista, korjata tai poistaa asianomaisen henkilön pyynnöstä.

