TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Työsuhdejuristit Oy
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puh. (09) 42020 (vaihde)
Sähköposti: tyosuhdejuristit@ek.fi
2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Emma Nurmi, puh. (09) 42020 (vaihde), emma.nurmi@ek.fi
3. Rekisterin nimi
Työsuhdejuristit Oy:n asiakasrekisteri
Työsuhdejuristit Oy:n markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu Työsuhdejuristit Oy:n ja asiakkaan väliseen
asiakassuhteeseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai muuhun asialliseen yhteyteen.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään:
• asiakassuhteiden, ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin
hoitamiseen.
• lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten
säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan kerätä tietoja yritys- ja yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilöiden
henkilötiedoista. Tällaisia tietoja ovat:
• henkilön nimi
• henkilön tehtävänimike
• henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
• henkilön edustama organisaatio
Yksityisasiakkaiden osalta asiakasrekisteriin kerättäviä tietoja ovat:
• henkilön nimi
• henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja kotiosoite)
• henkilötunnus
• toimeksiannon laatu
Markkinointirekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:
• henkilön nimi
• henkilön tehtävänimike
• henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
• henkilön edustama organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tietosisältö muodostuu pääosin asiakkaiden antamista tiedoista. Tietoja
saatetaan kerätä myös työnantajaliitolta, jonka jäsen asiakas on. Tietoja kerätään myös
tarvittaessa viranomaisilta. Markkinointirekisterin tiedot kerätään asiakkailta ja uutiskirjeen
tilaajilta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Toimet käsittelyn suojauksen varmistamiseksi
Tietoihin on pääsy ainoastaan Työsuhdejuristit Oy:n valtuuttamilla henkilöillä, ja
käyttöoikeudet ovat vain Työsuhdejuristit Oy:n työntekijöillä, joiden työnkuvaan rekisterin
sisältämien henkilötietojen käsittely kuuluu.
Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu salasanakäytännöillä ja teknisillä palomuureilla.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisterissä
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyltä
yhteyshenkilöltä.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen rekisterissä
olevat henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää
häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
12. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella.
13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä rekisterissä
tehtävästä henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

