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TIETOSUOJASELOSTE 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 

Y-tunnus: 1624135-1 

Mikkolantie 1 B 

00640 HELSINKI 

Puh: 050 540 5004 

asiakaspalvelu@asiakasturva.fi 

 

2. Rekisteriasioiden yhteys 

Asiakaspalvelu 

050 5405004 

asiakaspalvelu@asiakasturva.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy:n markkinointirekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy käsittelee henkilötietoja, jotka on toimitettu joko kiinnostuksen 

ilmauksen, kauppakirjan, sopimuksen tekemisen yhteydessä, julkisen osakasluettelon muodossa tai 

muussa asiallisessa yhteydessä. Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy voi tallentaa 

sähköpostiviestintää ja puheluita tai muulla tavoin dokumentoida vuorovaikutusta ja 

kommunikaatiota Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy:n ja asiakkaan välillä. Henkilötietoja 

käytetään markkinointitoimenpiteisiin. Markkinointitoimenpiteet ovat esimerkiksi markkinointia, 

suoramainontaa ja kampanjointia, joka tapahtuu sähköisesti, postitse tai puhelimitse. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

• Rekisteröidyn perustiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, ikä- tai syntymävuosi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite tai muu tunnistetieto. 

• Suoramarkkinointikiellot. 

• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun 

käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja 

sen aikana saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää esimerkiksi Euroclear 

Finland Oy:n sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 
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7. Tietojen luovutukset 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä 

säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja muille ulkopuolisille tahoille. Lakiasiaintoimisto 

Asiakasturva Oy voi kuitenkin luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja valituille 

yhteistyökumppaneille rekisterin käyttötarkoitusta vastaaviin tarkoituksiin. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain tietyt henkilöt ja vain silloin kun 

rekisteriä käytetään sen käyttötarkoituksessa eikä ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tiedot 

kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain 

tietyt henkilöt. 

 

9. Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia 

tietojen oikaisua, poistamista tai asettaa suoramainonta- tai markkinointikielto. Asiaa koskevat 

pyynnöt osoitetaan kohdan 2 yhteystietojen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


