
TIETOSUOJASELOSTE 

 

REKISTERINPITÄJÄ: 

Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä Oy 
Hallituskatu 11 A 2, 95400 Tornio  
sähköposti: tuomo.m.heikkila@gmail.com  
puhelin: 040-5481148 
Y-tunnus: 3002937-3 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA: 

Tietosuojavastaava, asianajaja Tuomo Heikkilä Hallituskatu 11 A 2, 95400 Tornio 
puhelin: 040-5481148 
 
REKISTERIN NIMI:  

Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä Oy:n asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE: 

Henkilötietoja käsitellään asianajotoimiston asiakkaiden erilaisten toimeksiantojen hoitamiseen ja hallitse-
miseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ensisijaisesti hoitaa Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä 
Oy:n ja asiakkaiden välisiä asiakassuhteita, jotka perustuvat asiakkaan suostumukseen, toimeksiantoon tai 
muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakiin perustuvien ja viranomaisten 
määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys- ja raportointivelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja käsi-
tellään asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitamiseen liittyvän viestinnän lisäksi myös muussa markkinoin-
nin hoitamisessa. 

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa asianajajan ja asiakkaan välisiin toimeksiantoihin liittyviä henkilötietoja 
kuten asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asiakasnumero, toimeksiannon kuvaus, muu toimeksian-
toon liittyvä materiaali ja asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot toimeksiantoon liittyen. Lisäksi rekiste-
riin voidaan tallentaa myös mahdollisesti vakuutusta, palvelujen ostoihin ja maksuihin liittyviä seikkoja sekä 
muistiinpanoja. Rekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin liittyviä muita henkilötietoja, kuten esi-
merkiksi asiakkaan vastapuolet ja heidän asiamiehet.  

Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta yrityksen ulkopuolisille toimijoille.  

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: 

Tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta / rekisteröidyltä itseltään tai tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päi-
vitys-, luottotieto-, tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta osapuolelta. Näiden lisäksi rekisteriin voidaan 
tallentaa myös yhteistyökumppaneiden kuten vakuutusyhtiöiden toimittamia tietoja.  

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN: 

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymisen jälkeen Suomen Asianajajaliiton 
edellyttämien esteellisyysseikkojen tarkastamiseen liittyviä välttämättömiä seikkoja varten. Lisäksi toimeksi-
antoihin liittyviä tietoja säilytetään 10 vuotta, mutta osa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöllisistä syistä 
joutua säilyttämään kauemmin.  

Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan vaatimuksesta 

 

 



TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET: 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suo-
messa toimivaltaisille viranomaisille niiden sitä edellyttäessä.   

TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA:N ULKOPUOLELLE: 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole toimeksiantoon liit-
tyvän palvelun toteuttamiseksi tarpeellista. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:  

Paperimuodossa säilytettävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne ainoastaan Asianajotoimisto Tuomo  
Heikkilä Oy:n työntekijöillä on pääsy. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjel-
mistoilla. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Osa rekisterin sisältä-
mistä tiedoista on salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden alaista tietoa, jota käsitellään Suomen asianajajaliiton 
ohjeiden kuvaamalla tavalla. Kaikissa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja 
tietosuojalainsäädännön edellyttämiä huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita.  

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS: 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia henkilötietoja, jotka on tallennettu Asi-
anajotoimisto Tuomo Heikkilä Oy:n rekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen, tarpeetto-
man, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista, täydentämistä tai käsittelyn rajoitta-
mista.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, joita Asianajotoimisto Henriksson & Heik-
kilä Oy kohdistaa rekisteröidyn tietoihin, siltä osin, kun käsittelyn perusteena on toimeksianto. Kielto-oikeus 
voidaan toimittaa samoin kuin yllä mainittu tarkastusoikeus ja vaatimus tulee yksilöidä. Rekisteröidyllä on 
myös oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietoja käsitel-
lään suostumukseen perustuen. 

Tule tekemään pyyntö henkilökohtaisesti tai lähetä se omakätisesti allekirjoitettuna tai muulla tavalla var-
mennettuna asiakirjana joko postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä Oy, Hallituskatu 11 A 2, 
95400 Tornio tai sähköpostitse tuomo.m.heikkila@gmail.com. Pyynnössä tulee ilmaista selkeästi oma ni-
menne ja yhteystietonne, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä asiaan liittyen. 

OIKEUS VALITUKSEN TEKEMISEEN: 

Mikäli rekisterinpitäjä ei ole rekisteröidyn mielestä noudattanut toiminnassaan ajantasaista tietosuojasään-
telyä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle.  

MUUT HENKILÖTIETOIHIN LIITTYVÄT OIKEUDET: 

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan, kunnes toimeksianto katsotaan päättyneeksi 
tai muu tarkoitus katsotaan toteutuneeksi, jonka jälkeen tiedot siirretään arkistoon tai hävitetään voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.  

 

 

 

 


