
Tietosuojaseloste, paä ivitetty 30.10.2018 

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste. Taä ssaä  tietosuojaselosteessa kerrotaan 
Lakiasiaintoimisto Henna Honkakari Oy:n (Y-tunnus 2946785-1) verkkosivustossa ja muussa 
toiminnassa keraä ttyjen tietojen kaä sittelystaä  ja rekisteroä idyn oikeuksista sekaä  evaä steiden keraä aämisestaä .
Taä taää  selostetta paä ivitetaä aän tarvittaessa. 

1. Rekisterinpitäjä 

Lakiasiaintoimisto Henna Honkakari Oy, Y-tunnus 2946785-1
Puhelin 045 166 7006, saähkoä posti henna.honkakari(aä t)honkakari.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Varatuomari Henna Honkakari, puhelin 045 166 7006, saähkoä posti henna.honkakari(aä t)honkakari.fi

3. Rekisterin nimi 

Lakiasiaintoimisto Henna Honkakari Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkiloä tietoja kaä sitellaä aän asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitamiseen, kehittaämiseen ja 
hallintaan liittyen. Henkiloä tietoja ei kaäytetaä  suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan
- asiakkaiden perustiedot kuten nimi, henkiloä tunnus / yritystunnus ja yhteystiedot (osoite, 
saähkoä postiosoite, puhelinnumero)
- toimeksiantojen hoitamiseen liittyvaä t tiedot, viestit ja asiakirjat
- asiakkaan itsensaä  toimittamat muut henkiloä kohtaiset tiedot

6. Rekisteritietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriin keraä ttyjaä  tietoja saä ilytetaä aän ainoastaan niin kauan ja siinaä  laajuudessa kuin on tarpeellista 
suhteessa tietojen keraä aämisen alkuperaä iseen tarkoitukseen. 

Mikaä li tietojen pohjalta ei ole aloitettu toimeksiantoa tai asian hoitamista, on henkiloä llaä  mahdollisuus 
pyytaä aä  tietojen poistamista. Mikaä li tietojen pohjalta on aloitettu toimeksiannon
hoitaminen tai muu toimenpide, selvitetaä aän tietojen poistamisen edellytykset tapauskohtaisesti. 
Toimeksiannon hoidon aloittaminen tai kirjanpitovelvollisuus saattaa rajoittaa tietojen poistamista. 
Mikaä li tietojen kaäytoä lle ei ole perustetta, voi henkiloä  pyytaä aä  tarpeettomien tietojen poistoa. 
Tarkastuspyyntoä  sekaä  korjauspyyntoä  tulee laähettaä aä  kirjallisena ja allekirjoitettuna taä ssaä  selosteessa 
mainitulle rekisteristaä  vastaavalle henkiloä lle.



7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin sisaä ltyvien tietojen saä aännoä nmukaisia tietolaähteitaä  ovat rekisteroä idyt itse verkkosivustolla 
olevan yhteydenottolomakkeen, saähkoä postin, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Tietolaähteitaä  
ovat myoä s erilaiset hakemistot ja muut julkiset tietolaähteet kuten vaä estoä tietojaä rjestelmaä  ja 
luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan hankkia ja paä ivittaä aä  myoä s niitaä  koskevia palveluja
tarjoavilta yrityksiltaä  ja viranomaisilta. 

Taäyttaä essaä aän yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta (esim. puhelimitse tai 
saähkoä postitse) henkiloä  antaa rekisterinpitaä jaä lle suostumuksensa antamiensa tietojen tallentamiseen ja
kaä sittelyyn taä ssaä  selosteessa kuvatulla tavalla. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Henkiloä tietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille
osapuolille eikaä  Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei lainsaä aädaännoä staä  muuta johdu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojaä rjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla 
tahoilla ole paä aä syaä  henkiloä tietoihin. Henkiloä tietoihin paäaä sy on rajattu tarkasti henkiloä stoä lle 
annettavilla kaäyttoä oikeuksilla. Paä aä sy tietoihin edellyttaä aä  aina henkiloä kohtaista kaäyttaä jaä tunnusta ja 
salasanaa. Jos tietoja on muussa kuin saähkoä isessaä  muodossa, niitaä  saä ilytetaä aän lukituissa tiloissa ja 
niiden tuhoaminen hoidetaan tietoturvallisesti. 

10. Muut mahdolliset oikeudet 

Rekisteroä idyllaä  on oikeus tarkastaa, mitaä  haäntaä  koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisaäksi 
rekisteroä ity voi vaatia rekisterissaä  olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnoä ssaä  
on yksiloä itaä vaä  korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. 

Verkkosivut voivat sisaä ltaä aää  linkkejaä  kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt sivut eivaä t ole 
Lakiasiantoimisto Henna Honkakari Oy:n hallinnassa emmekaä  vastaa kolmansien osapuolten 
nettisivujen sisaä lloä staää  tai niiden sisaä ltaämistaä  linkeistaä . 

Evaä steisiin perustuva viestinnaän kieltaäminen tapahtuu kaäyttaä jaän verkkoselaimen asetusten kautta. 

11. Evästeet 

Verkkosivuillamme kaäytetaä aän evaä steitaä  ja niistaä  saatavia tietoja. Naämaä  evaä steisiin perustuvat tiedot 
voivat olla mm. sivustolla tehtyjaä  toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa kaäyttaä jaän kaäyttaämistaä ä  laitteista. 
Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisaä ltoä aä , kehitetaä aän liiketoimintaa sekaä ä  
kohdennetaan markkinointia. Evaä steitaä  hyoä dyntaäviaä  palveluita, joita kaäytaämme, ovat ovat mm. 
Googlen palvelut (Google AdWords ja Google Analytics). 

Evaä steet ovat kaäyttaä jaä kohtaisia, mutta kaäyttaä jaä aä  ei voida tunnistaa naä iden perusteella, ellei kaäyttaä jaä  ole
itse antanut lisaä tietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Kaäyttaä jaä  voi itse vaikuttaa 
evaä steiden kaäyttoä oä n oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evaä steet kaäytoä staä  
tai tyhjentaämaä llaä  evaä stetiedot. 

On hyvaä  ottaa huomioon, ettaä  evaä steet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle 
toimimiselle. 


