
 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

  

1. Rekisterinpitäjä 

  

Asianajotoimisto Karhunen Oy 
Iso Roobertinkatu 20-22, 3. krs, 77 
00120 Helsinki 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

  

Asianajaja Satu Karhunen 
Iso Roobertinkatu 20-22, 3. krs, 77, 00120 Helsinki 
040 5811825, satu.karhunen@aakarhunen.fi 

  

3. Rekisterin nimi 

  

Asianajotoimisto Karhunen Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri 

  

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

  

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Karhunen Oy:n ja asiakkaan väli-
seen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitel-
lään laissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeutetun edun toteutta-
mista varten sekä oikeuden tai muun viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi. 
  
Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
 
- Asianajotoimisto Karhunen Oy:n toimeksiantojen hoitaminen 
- Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen sekä asiakassuhteeseen liitty-

vän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen 
- Asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen 
- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten raportointi-, 

säilytys- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen  

  

5. Rekisterin tietosisältö 

  

Asianajotoimisto Karhunen Oy kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tar-
peellisia edellä kohdassa 4 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Rekis-
teriin kerätään seuraavia tietoja sen mukaan, onko kyseessä henkilöasiakas vai yritys-
asiakas: 
 
• Yrityksen nimi ja y-tunnus 
• Etu- ja sukunimi 



 

 

• Kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Henkilötunnus 
• Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten 

kopio henkilöllisyystodistuksesta  
• Toimeksiannon laatu 
• Asiakkaan vasta- ja myötäpuolia koskevat henkilötiedot 
• Tiedot annetuista suoramarkkinointiluvista ja -kielloista 
• Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot, myös vakuutustiedot 
• Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä saadut muut toimeksiannon hoitamiseksi 

tarvittavat henkilötiedot koskien mm. asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, työ-
paikkaa, koulutustaustaa, varallisuutta, velkoja, verotietoja ja terveydentilaa 

  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

  

Pääasiallisena tietolähteenä toimii henkilöasiakas itse ja yrityksen osalta yrityksen yh-
teyshenkilö. 
  
Tietoja voidaan kerätä soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa myös viranomai-
silta tai muilta kolmansilta osapuolilta, kuten väestötietojärjestelmästä, pankeilta ja ve-
rohallinnolta. 

  

7. Tietojen säilyttämisajat 

  

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin ne 
ovat tarpeen Asianajotoimisto Karhunen Oy:n toiminnan kannalta sekä velvoittavan 
lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton ohjeistuksen mukaan.   

  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

   

Lähtökohtaisesti tiedot ovat vain Asianajotoimisto Karhunen Oy käytössä. Tietoja voi-
daan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille tahoille vain lainsäädännön niin 
velvoittaessa.  
 
Asianajotoimisto Karhunen Oy:llä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, 
jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja. Palveluntarjoajien 
kanssa on tehty sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi 
myös näissä tilanteissa. 

  

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

  

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  



 

 

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksy-
tyin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähkasiöisessä muo-
dossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, 
joihin asiattomilta on pääsy estetty. 
  
Ainoastaan Asianajotoimisto Karhunen Oy:n henkilökuntaan kuuluvalla tai rekisterin-
pitäjän toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on 
pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Asianajotoimisto Karhunen Oy:n myön-
tämien käyttöoikeuksien mukaisesti. 
  
Asianajotoimisto Karhunen Oy ottaa huomioon siihen sovellettavan lainsäädännön, vi-
ranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen 
käsittelyn varmistamisesta. 

  

11.  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet 

  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Asianajotoimisto Karhunen 
Oy:n rekisteriin on talletettu. Tämä pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 
Tarkastusoikeuden käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta. 
  
Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi 
asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn 
rajoittamista laissa säädetyin perustein. 
  
Siltä osin kuin asiakas on toimittanut itse rekisteriin tietoja, asiakkaalla on oikeus saada 
tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tie-
dot toiselle rekisterinpitäjälle. 
  
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekis-
terinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  
  
Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä 
asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki, PL 
800, puh. 029 5666700, tietosuoja@om.fi. 
 
Lisäksi Asianajotoimisto Karhunen Oy:n toimintaa valvoo yleisesti Suomen Asianaja-
jaliitto, Simonkatu 12 B 16, PL 194, 00101 Helsinki, puh. 09 6866120, info@asianaja-
jaliitto.fi. 
 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- 
ja markkinatutkimukseen. Asiakkaalle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia 
edellyttäen, että asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus 
peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. 

  

 



 

 

12.  Evästeet ja sivuston käytön tilastointi 

 

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä (eng. cookies). Käyttäjä voi halutessaan es-
tää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. 
  
Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. 
Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. 
   
Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalyysipalvelu Google Analyticsiä sivuston 
kävijämäärien analysoimiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietoja, kun vie-
railet verkkosivuilla löydät sivustolta ”Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppa-
neiden sivustoilla ja sovelluksissa” osoitteesta policies.google.com/technologies/part-
ner-sites. Jos haluat estää Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Ana-
lytics -selainlaajennuksen.  

  

13. Yhteydenotto 

  

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liitty-
vissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Asianajotoimisto Karhunen Oy:öön kir-
jallisesti osoitteeseen: 
  
Asianajotoimisto Karhunen Oy 
Iso Roobertinkatu 20-22, 3. krs, 77 
00120 Helsinki 
tai  
satu.karhunen@aakarhunen.fi 


