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Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy (Y-tunnus 0972488-1)
Yhteystiedot:
Pohjoinen Makasiinikatu 6 a 8
00130 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Miia Pihlakari
Pohjoinen Makasiinikatu 6 a 8
00130 Helsinki
09-25111620
miia.pihlakari@ymparistolaki.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakasrekisteri kattaa asiakkaiden, toimeksiantoja hoidettaessa myös vastapuolen ja todistajien,
henkilötietoja ja muita käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
•
•
•

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja suostumuksen perusteella
Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen mm. rahanpesulaki
Oikeutettu etu (mm. vastapuolen henkilötietojen käsittely)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•

Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet
Toimeksiantojen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
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Yhteystiedot
•
•
•
•

nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Asiakastiedot
•
•
•
•

toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot ja asiakirjat
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Y-tunnus
muut asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai
sähköpostilla yllä olevalle yhteyshenkilölle.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa maksutta tallentamamme henkilötiedot asianajajien salassapito- tai
vaitiolovelvollisuutta koskevat seikat huomioon ottaen.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti. Asianajotoimistolla on lähtökohtaisesti oikeus olemassa olevien toimeksiantojen
hoitamiseen käsittelyn rajoituksista huolimatta.
Suoramarkkinointikielto
Yritys ei tee suoramarkkinointia.
Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista. Asianajotoimintaa koskevien ohjeiden mukaan toimeksiantoihin liittyvä
materiaali on säilytettävä 10 vuotta.
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka asiakas on toimittanut
asianajotoimistolle koneellisessa ja jäsennellyssä muodossa, sekä oikeus siirtää tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain automaattisen tietojen käsittelyn alaisia tietoja, jotka rekisteröity on
itse toimittanut. Oikeutta ei myöskään ole, jos tietoja on käsitelty oikeutetun edun perusteella.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä tietosuoja-asioista vastaavalle
henkilölle (yllä).
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•
•
•

Rekisteröidyiltä itseltään
Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja päämieheltä
Viranomaisilta ja muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme asiakasrekisterin tietoja vain käyttämillemme alihankkijoille esimerkiksi kirjanpitoon,
laskutukseen, perintään ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamista varten.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
•

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään toimeksiantosopimuksen aikana ja niitä säilytetään 10
vuotta toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen (Asianajajaliiton ohjeen mukaan)
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9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojaus
Manuaalisesti käsiteltävät, toimeksiantoihin sisältyvät henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat lukitussa
tilassa, johon on pääsy ainoastaan toimeksiantoa hoitavilla asianajajilla, asianajosihteereillä ja tarpeen
mukaan muilla työntekijöillä.
ATK-rekisterit on suojattu tehokkaalla palomuurilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla. Tietoihin on pääsy vain
asianajajilla ja asianajosihteereillä. Kirjautumisesta asiakastietoihin jää merkintä lokitiedostoihin.
Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

