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Miksi ja mitä tarkoituksia varten käsittelemme
henkilötietoja?
Olemme lakiasiaintoimisto ja tarjoamme asiakkaillemme erilaisia oikeudellisia palveluita.
Toimintamme luonteesta johtuen joudumme käsittelemään erilaisia henkilötietoja, myös
arkaluonteisia. Ilman henkilötietojen käsittelyä toimintamme ei olisi mahdollista.
Asiakkaidemme tietoja käsittelemme asiakassuhteen, oikeudellisten toimeksiantojen hoitamista
sekä esteellisyyden selvittämistä varten. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen asiakkaan
kanssa.
Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten. Tietojen käsittely
perustuu sopimukseen.
Nettisivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme sivustomme kehittämistä varten. Saatamme
seurata esimerkiksi sivuston kävijämääriä tai saada tiedon siitä, millä hakusanalla kävijä on
saapunut sivustollemme. Tietojen käsittely perustuu sivustollamme vierailleen suostumukseen.
Sinulla on mahdollisuus olla antamatta suostumustasi ja siten kieltäytyä seurantaevästeistä.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
Pääsääntöisesti kaikki tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Asiakassuhteeseen tai
toimeksiantoihin liittyvät tiedot saadaan siten lähtökohtaisesti asiakkaaltamme ja
työntekijöidemme tiedot työntekijöiltämme itseltään.
Joissakin tilanteissa saatamme hankkia asiakasuhteeseen tai toimeksintoihin liittyviä tietoja
yleisistä rekistereistä (esimerkiksi kaupparekisteri) tai numeropalveluista, mikäli tämä on
välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi.

Mille tahoille luovutamme tietojasi?
Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille. Tietojasi voidaan luovuttaa ainoastaan siinä tapauksessa,
että asiasta on erikseen sovittu kanssasi.
Lainsäädäntö tai viranomaiselvoitteet saattavat tästä huolimatta tietyissä tilanteissa edellyttää
tietojen luovuttamista. Näissä tapauksissa jokainen tietojen luovutuspyyntö arvioidaan
tapauskohtaisesti.

Käsitelläänkö tietojani kolmansissa maissa?
Tietojasi ei käsitellä kolmansissa maissa.

Miten huolehdimme tietojesi suojaamisesta?
Tietojasi suojataan kaikissa tilanteissa. Kaikkia tietojasi säilytetään salattuna eikä ulkopuolisilla ole
niihin pääsyä. Huolehdimme tietoturvasta nykyaikaisin teknisin menetelmin, mikä käsittää muun
muassa tietojen kryptauksen, palomuurin, tietoturvaohjelmiston, salatun yhteyden sekä
varmuuskopioinnin.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Tietojesi säilyttämisaikaa arvioitaessa otetaan huomioon tietojen käsittelyn tarkoitus, meitä
velvoittava lainsäädäntö sekä Suomen Asianajajaliiton ohjeistus.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus:
- saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
- saada pääsy tietoihisi
- oikaista tietosi
- saada tietosi poistetuksi ja tulla unohdetuksi
- rajoittaa tietojesi käsittelyä
- siirtää tietosi järjestelmästä toiseen
- vastustaa tietojesi käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan kuitenkin, ettet välttämättä voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa.
Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietojasi käsitellään.

Miten meihin saa yhteyden?
Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä siitä, miten käsittelemme tai suojaamme henkilötietojasi, voit olla
meihin yhteydessä. Olethan meihin yhteydessä myös, mikäli haluat käyttää tietosuoja-asetukseen
perustuvia oikeuksiasi.
Yhteystietomme:
Autio Associates Ltd Oy
Y-tunnus: 1045266-8
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Kotisivut: autioassociates.com
Puhelin: +358 40 5551030
Sähköposti: info@autioassociates.com
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