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Henkilörekisterin nimi
ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy:n asiakasrekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, asianajotoimiston asiakkaiden asianajotoimeksiantojen hoitamisen, muun asiallisen yhteyden perusteella, rekisteröidyn suostumuksella tai tuomioistuimen määräyksellä.
Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten tai asianajotoimintaa ohjaavien määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.
Tietosuoja-asetuksessa on kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on
mahdollista: 1) rekisteröidyn suostumus, 2) sopimus, 3) rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, 4) elintärkeiden etujen suojaaminen, 5) yleinen etu ja julkinen valta
sekä 6) rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.
Rekisteröityjen
ryhmä

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyperuste

Asiakkaat

Tilausten ja toimeksiantojen käsittely,
toteuttaminen, ylläpito, laskuttaminen
sekä kehittäminen

Sopimus

Verkkosivuston
advise.fi käyttäjät

Asiakassuhteiden hoito, kehittäminen
ja markkinointi rekisterinpitäjän palvelussa.

Sopimus / Oikeutettu etu

Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

Lakisääteinen velvollisuus

Tilausten ja toimeksiantojen käsittely,
toteuttaminen, ylläpito, laskuttaminen
sekä kehittäminen.

Oikeutettu etu

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavia tietoja:
Tiedot

Asiakas

Verkkosivuston
käyttäjä

Nimi

x

x

Puhelinnumero

x

x
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Sähköpostiosoite

x

Kotiosoite (osoite, postinumero ja -toimipaikka)

x

Henkilötunnus

x

IP-osoite

x

Tilinumero ja pankkiyhteys

x

Työtehtävät

x

Yritys (liittyen asiakkuuteen)

x

(x)

sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai
muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja
tiedot palveluiden käytöstä,

x

tiedot suoramarkkinointikielloista tai -luvista

x

laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

x

(x)

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se sopimus tai toimeksianto, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Lisäksi toimeksiantoon liittyvä materiaali säilytetään pääsääntöisesti 10 vuoden ajan sopimuksen / toimeksiannon päättymisestä lukien Suomen Asianajajaliiton suosituksen B10 mukaisesti.
(https://www.asianajajaliitto.fi/files/838/B_10_Asiakirjojen_sailyttamista_koskeva_suositus.pdf).
Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä tai muista tietolähteistä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään niin, että rekisteröity
itse toimittaa tiedot tai tiedot toimitetaan viranomaiselta.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä
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Rekisteröidyn oikeudet
Esittelemme tässä keskeisimmät oikeutesi rekisteröitynä, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voit tehdä osoitteeseen: toimisto@advise.fi tai ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy, Yrjönkatu 23 A 6, 00100 Helsinki.
Tarkistusoikeus Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme
henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi. Asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvoite voi rajoittaa tarkastusoikeuden
käyttämistä. Asianajaja tai hänen apulaisensa ei saa luvattomasti ilmaista sellaista
yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon
Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli
koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin
kuin henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä, eli sille on huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Esimerkiksi tällaisia syitä voivat olla välisemme sopimuksen täytäntöönpaneminen (esim. toimeksiantosopimus) tai tilanne, milloin käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. veronmaksuvelvollisuus)
Suoramarkkinointikielto Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Lähtökohtaisesti emme käytä tietojasi suoramarkkinointiin.
Oikeus siirtää tiedot Lisäksi voit pyytää meille rekisteröidyt tietosi toimitettavaksi tiedonsiirtoa varten.
Poisto-oikeus Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole
tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset
tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme
sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Asianajotoiminta asettaa rajoitteita poisto-oikeuden käyttämiselle. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle.
Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että
rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Valitus tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Tietosuojavaltuutetun toimistolle, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi.
Lisäksi ADVISE:n toimintaa valvoo yleisesti Suomen Asianajajaliitto, Simonkatu 12
B 16, PL 194, 00101 Helsinki, puh. (09) 6866 120, info@asianajajaliitto.fi.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
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Käytämme Nebula Oy/Microsoftin sekä CSI Helsinki Oy:n pilvipalveluita rekisterimme ylläpitoon. Nämä tahot voivat käsitellä henkilötietoja meidän lukuumme.
Olemme sitoutuneet korkeaan tietosuojan ja tietoturvan tasoon henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.
Tietoja voidaan tämän lisäksi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, esimerkiksi tietojen luovuttaminen rahanpesun estämiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen EU- / ETA-alueen ulkopuolelle
ADVISE. ei siirrä tietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Microsoft on ilmoittanut ADVISE:lle, että henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle ja sitoutunut ilmoittamaan, mikäli tilanne muuttuu.

Automaattinen päätöstenteko ja profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattisen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profiloimiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään ADVISE:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Toimiston tiloissa on turvalukitus sekä ajantasainen rekisteri toimitilojen ja muiden suojattavien kohteiden avaimista sekä kulkutunnisteista.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
a.

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterin tietoihin onkin pääsy ainoastaan niillä
työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsyä.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

b. Tietokoneelle tallennettu aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän työntekijöistä vain niillä, joilla on työtehtäviensä
puolesta tarve päästä rekisteriin, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.
Kaikkia rekisterinpitäjän työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
c.

ADVISE toteuttaa tarkoituksenmukaiset fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet suojatakseen henkilötietojasi hävimiseltä, tuhoutumiselta,
väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.
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d. Rekisterin sisältämät tiedot siirtyvät salattuina internetin yli palvelinkeskukseen. Palvelimelle tallennetut tiedot kryptataan automaattisesti.

Evästeet
Seuraamme www.advise.fi-verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä
tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite ja IP-osoitteesi.
Emme saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, emmekä näin pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää.
Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja,
joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla
aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi
ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää
Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän
Googlen verkkosivustolla.

