TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Mitts & Co Oy, Y-tunnus 1635077-7 (”jäljempänä Mitts & Co”)
Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
09 669 895, info@mittslaw.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asianajaja Lena Mitts
Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
09 669 388, lena.mitts@mittslaw.fi
3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Mitts & Co Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu Mitts & Co:n asiakkaan ja Mitts & Co:n väliseen
asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, Mitts & Co:n laissa säädettyjen
velvollisuuksien noudattamiseksi ja oikeutetun edun toteuttamista varten.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
-

Mitts & Co asianajopalveluihin liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen ja asiakassuhteiden
ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen;
Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen;
Asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen, kehittämiseen ja
seurantaan;
Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-,
raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Mitts & Co kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 4
mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.
Asiakasrekisteriin tallennetaan asianajotoimiston yksityishenkilöasiakkaiden
yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.
Asiakasrekisteriin kerättävät, yksityishenkilöasiakkaan henkilötiedot:
-

Etu- ja sukunimi
Kotiosoite
Postinumero -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Kopio henkilöllisyystodistuksesta
Toimeksiannon laatu
Asiakkaan vasta- ja myötä puolia koskevat henkilötiedot
Tiedot annetuista suoramarkkinointiluvista ja -kielloista

sekä

Toimeksiannosta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yksityishenkilöasiakkaista myös
mm. seuraavia henkilötietoja:
-

Toimeksiannon yhteydessä saadut muut henkilötiedot koskien esim. asiakkaan
siviilisäätyä, perhesuhteita, koulutustaustaa, työpaikkaa, varallisuutta ja velkoja,
verotietoja, vakuutuksia ja /tai terveydentilaa.

Asiakasrekisteriin kerättävät, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden
henkilötiedot:
-

Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
Titteli
Kopio henkilöllisyystodistuksesta
Tiedot annetuista suoramarkkinointiluvista ja -kielloista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen
yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta kuten esim.
väestötietojärjestelmästä, verohallinnolta, pankeilta, viranomaisilta, seurakunnalta tai
yksityisyrityksiltä.
7. Tietojen säilyttämisajat
Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan vakituisen
asiakassuhteen päättymisestä, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai tuhotaan rekisteristä
asianmukaisesti. Satunnaisen toimeksiannon yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään
10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä.
8. Tietojen käsittelijät
Mitts & Co voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle yllä
kohdassa 4 määriteltyjä tietojen käyttötarkoituksia varten, jolloin Mitts & Co takaa
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojaa koskevan
lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuvalla tavalla.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Mitts & Co:n erikseen määrittelemät
henkilöt sekä Mitts & Co toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet
osapuolet.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne ainoastaan Mitts & Co Oy:n
työntekijöillä on pääsy.
Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tai
yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi
vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
12. Profilointi
Asiakasrekisterin tallennettuja henkilötietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa.
13. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet
13.1 Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Mitts & Co:n asiakasrekisteriin
on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen
on lähtökohtaisesti maksutonta.
13.2 Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Asiakkaalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva,
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.
Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa Mitts & Co:lta vastausta tietojensa
oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
13.3

Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun asiakas on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, asiakkaalla on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
13.4

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

jos

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800,
00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi.
Lisäksi Mitts & Co toimintaa valvoo yleisesti Suomen Asianajajaliitto, Simonkatu 12 B 16, PL
194, 00101 Helsinki, puh. (09) 6866 120, info@asianajajaliitto.fi.

13.5

Muut oikeudet

Jos Mitts & Co käyttää keräämiään tietoja tarkoituksiin, jotka vaativat lain mukaan asiakkaan
suostumuksen, Mitts & Co pyytää aina lupaa tietojen käyttöön ja luvan saaminen kirjataan
muistiin.
Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Mitts & Co:lle tämän tietosuojaselosteen
kohdan 14 mukaisesti.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Asiakkaalle voidaan osoittaa
sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
Asiakkaalla on oikeus, milloin tahansa, peruuttaa antamansa suostumus.

14 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Mitts & Co:hon kirjallisesti
osoitteeseen:
Asianajotoimisto Mitts & Co Oy
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki
tai
info@mittslaw.fi
Mitts & Co voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä.

