Nikula Legal Oy

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä:
Postiosoite:
Tietosuojavastaava:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Nikula Legal Oy
Y-tunnus: 0914055-2
Hevossalmentie 18 D, 00870 Helsinki, Suomi
Anne Nikula
0503416562
anne@nikulalegal.fi

2. Rekisterin nimi
Nikula Legal Oy:n asiakasrekisteri, jossa käsitellään Nikula Legal Oy:n asiakkaiden
henkilötietoja. Rekisteröidyt ovat yksityishenkilöitä ja yhteisöjä.
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietojen käyttötarkoitukset
• asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen,
• palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
• liiketoiminnan kehittäminen
• palvelujen käytön seuranta ja analysointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset
• suoramarkkinointi
• markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
• lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten
velvoitteiden hoitaminen
• riskienhallinta
• palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
Asiakkaan tuntemistietoja ja rekisteröidyn muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin
rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista
varten.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää sen selvittämiseen, onko henkilö
rekisterinpitäjän noudattamien kansainvälisten pakotteiden kohteena.
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4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään rekisterissä useilla eri oikeusperusteilla:
- sopimus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä,
- sopimusta edeltävät toimet henkilön pyynnöstä (esim. tarjouspyyntö),
- lakiin perustuva velvollisuus, esim. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämistä koskevan sääntelyn noudattamiseksi,
- rekisteröidyn suostumus.
5. Henkilötietoryhmät
HENKILÖTIETORYHMÄT

TIETORYHMIEN SISÄLTÖ

Perustiedot

Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, email
Yksityishenkilö: henkilötunnus, kotipaikka, kansalaisuus,
tehtävä /ammatti, koulutustaso, oikeuskelpoisuus
Yhteisö: yhteisön puolesta toimivien henkilöiden
yksilöintitiedot sekä tieto yhteydestä yhteisöön

Tuntemistiedot

Lainsäädännön määrittelemät tuntemistiedot, kuten
asiakkaan tunnistamiseksi sekä taloudellisen aseman ja
poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi tarpeelliset tiedot

Sopimustiedot

Rekisterinpitäjän tekemät sopimukset rekisteröidyn
kanssa sekä rekisteröidyn hankkimat palvelut

Suostumukset

Rekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat
suostumukset ja kiellot

Asiakastapahtumat

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja
tapahtumat

Tallenteet ja viestit

Erimuotoiset tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on
osapuolena ja jotka liittyvät toimeksiannon hoitamiseen

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten
Finanssivalvonnalle ja Suomen verohallinnolle.
7. Henkilötietojen siirtäminen muualle
Henkilötietoja käsittelevät mahdolliset alihankkijat, joita voidaan käyttää tietojen
käsittelyssä ja muissa tukipalveluissa. Alihankkijalta vaaditaan ehdotonta salassapitoa.
Nikula Legal Oy:n saamia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirrettäisiin
EU:n / ETA:n ulkopuolelle, se tehdään rajatusti toimeksiantosopimukseen liittyen.
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8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen päätyttyä
tiedot poistetaan tai anonymisoidaan 10 vuoden kuluttua rekisterinpitäjän noudattamien
poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, kun henkilö tai yritys käyttää
rekisterinpitäjän palveluja.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa kolmansien
osapuolten rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta, kaupparekisteristä ja muiden
viranomaisten rekistereistä, sekä luottotietorekisterinpitäjiltä.
Poliittisen vaikutusvallan ja rekisterinpitäjän noudattamien kansainvälisten pakotteiden
piiriin kuulumisen selvittämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan hankkia tällaisia tietokantoja
ylläpitäviltä kolmansilta osapuolilta.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
-

saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai
ei tai onko niitä käsitelty;
saada rekisteröidyt tiedot, mikäli niitä on, sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä
henkilötiedoista;
pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan;
kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin;
peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jolloin suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn
lainmukaisuuteen.

Kaikki tietosuojan alaisia tietoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt
muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi
periä kohtuullisen kulukorvauksen tietojen toimittamisesta.
11. Miten rekisterin suojaus on järjestetty
Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja hallinnollisesti. Rekisterin
suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:
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•
•
•
•
•

laitteistojen ja tiedostojen suojaus
kulunvalvonta
henkilöstön rajatut käyttöoikeudet ja käyttövaltuudet
käyttötapahtumien rekisteröinti ja käytön rajaus: tietoja käytetään pääsääntöisesti
toimeksiantojen hoitoon
käsittelyn ohjeistus ja valvonta Nikula Legal Oy:n vastaavan lakimiehen toimesta

Rekisterinpitäjä edellyttää työntekijöiltään ja alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen
asianmukaista suojaamista ja salassapitoa.
12. Valvontaviranomainen
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä
on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki

tietosuoja@om.fi

Helsingissä, 30.11.2018

Anne Nikula
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