REKISTERISELOSTE (Henkilötietolain 10 §)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Asianajotoimisto Jurmu
Niskanperäntie 93, 96700 Rovaniemi
040 510 8889, toimisto(at)jurmu.fi
ALV-REK, kaupparekisterinumero 722.560,
Y-1240972-7

2. HENKILÖTIETOREKISTERI
Asianajotoimisto Jurmun asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva
rekisteri.
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta.
Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen sekä asiakasviestintä ja
markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset.
4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

- perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet), ammatti tai asema organisaatiossa, kieli sekä yksityisasiakkaiden
osalta henkilötunnus tarvittaessa.
- vastapuolen edellä mainitut tiedot sekä asiamies yhteystietoineen
- asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten
asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen
hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään
toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat
kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn
osallistuminen niihin tai muihin asiakastilaisuuksiin sekä muut toimenpiteet
asiakassuhteen ylläpitämiseksi;
- suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
5. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteritiedot kerätään rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla
olevista internet- ja tietolähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.
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6. TIETOJENLUOVUTUS JA SIIRTÄMINEN
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja vain Suomen
viranomaistoimien edellyttäessä.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi
tarpeellista.
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin
tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.
7. TIETOJEN POISTAMISET JA AJANTASAISUUS
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi
lukuun ottamatta Suomen Asianajajaliiton edellyttämien esteellisyysseikkojen
tarkistamiseksi välttämättömiä tietoja.
8. REKISTERIN SUOJAAMISEN PERIAATTEET
Rekisterin tietoturva järjestetään toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä ja
aineistoihinsa.
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto,
jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja/tai muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä. Verkkosivustoamme käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä
tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.
Osa rekisterin sisältämistä tiedoista on erityisen salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden
alaista tietoa, jota käsitellään Suomen Asianajajaliiton ohjeiden edellyttämällä tavalla.
9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja
allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti. Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia
virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
10. AUTOMAATTINEN TIEDONKERÄYS JA TUNNISTETIETOJEN KÄSITTELY
Asianajotoimisto Jurmun verkkosivusto on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä
rekisteröintiä. Sivustossa voi lisäksi olla kirjautumista edellyttävä osio. Verkkosivuston
käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa.
Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun
kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta
poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen
verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on
luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/
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Tunnistetiedot tallennetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön
varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja
tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä
tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön
erikseen edellyttämissä tilanteissa.
Palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin voi lähettää sivuston
yhteydenottolomakkeen välityksellä. Viestiin liitetään lähettäjän yhteystiedot, jotta siihen
voidaan vastata. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun.
Henkilötietoja sisältävää viestiä lähetettäessä on huomioitava, että suojaamattomana
lähetetyn yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon
salassapitoa ja suojaamista voida täysin varmistaa. Tähän on
kiinnitettävä
erityistä huomioita, mikäli viesti sisältää yksityisyyden kannalta arkaluontoisia tietoja.
11. EVÄSTEET
Käytämme evästeitä (cookies) verkkosivustomme käytettävyyden parantamiseksi ja
palveluiden kehittämiseksi. Evästeiden avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä ja
esimerkiksi millä selaimilla verkkosivustoamme käytetään. Voit estää evästeiden käytön
selaimen asetuksissa. Osa sivustomme sisällöstä on kuitenkin sellaista, että se ei toimi
tarkoitetulla tavalla ilman evästeitä.
Verkkosivullamme olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten Facebook,
Google Analytics tai YouTube -videot voivat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen liittyvää
tietoa, mikä on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella. Voit kytkeä tällaiset
kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista sen ohjeiden
mukaisesti.
Verkkosivuillamme saattaa olla myös painikkeita, joiden avulla voit jakaa sisältöä muun
muassa sosiaaliseen mediaan. Näitä käytettäessä ulkopuolinen palveluntarjoaja
voi asettaa päätelaitteellesi evästeen, joka ei ole hallinnassamme. Tällaisten evästeiden
käytöstä saat lisätietoa kolmansien osapuolten verkkosivuilta. Lisätietoa evästeistä on
mm. verkkosivulla www.aboutcookies.org.
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