
 
 
 
 

  

 

KIRVES ASIANAJOTOIMISTO OY:N TIETOSUOJASELOSTE 

1. TIEDOT REKISTERINPITÄJÄSTÄ 

Rekisterinpitäjä: Kirves Asianajotoimisto Oy (y-tunnus: 3161123-4)  

Osoite: Eteläranta 6 A 4, 00130 Helsinki. 

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa: sähköposti: toimisto@kirveslaw.fi, puhe-

linnumero +35850 300 2487.  

Tässä asiakirjassa kerromme toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä sekä asiak-

kaamme oikeuksista henkilötietojen käsittelyssä. Yhtiömme noudattaa tarkoin käsittelyssä 

soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). 

Tämä asiakirja on päivitetty 23.8.2022. 

2. PERUSTE HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISELLE 

Kirves Asianajotoimisto Oy ei lähtökohtaisesti voi perustaa vakituista asiakassuhdetta tun-

nistamatta asiakastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain 

(28.6.2017/444) edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen keräämiselle asiakkaidemme tun-

nistamiseksi on siten lain mukainen peruste. 

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen tarkoituksena on lisäksi asiakkaidemme toimeksi-

antojen hoitaminen meille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi tar-

koituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, toimenpiteiden laskutus sekä asiakassuhteen yllä-

pito ja hallinnointi. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin toimeksiantosopimukseen ja 

oikeutettuun etuumme. 

Toimistomme asiakkaista suurin osa toimii harmaan talouden perinteisillä toimialoilla, 

mistä johtuen kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaiden tuntemiseen liittyviin lain mu-

kaisiin toimiin. Tästä johtuen päivitämme tietoja asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista 

säännöllisesti. 

3. REKISTERIN SISÄLTÖ JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, 

asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite), 

tunnistamisessa käytetty asiakirja (esim. passi), laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen 

ja tilattuihin palveluihin sekä toimeksiantoon sisältyvät tai liittyvät tiedot. Kerättäviä hen-

kilötietoja voivat olla myös tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus.  

Poliittisesti vaikutusvaltaisten ja mahdollisesti pakotelistoilla olevien henkilöiden osalta 

saatamme kerätä yksityiskohtaisempia tietoja henkilöiden asemasta ja perhesuhteista siten, 

kun laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) sekä kansal-

linen ja EU:n pakotelainsäädäntö edellyttävät. 

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin säilyttäminen on tarpeen 

tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat henkilö-

tiedot toimistoamme velvoittavan lainsäädännön ja muun pakottavan ohjeistuksen edellyt-

tämällä tavalla. 
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4. TIETOLÄHTEET 

Keräämme henkilötietoja asiakkailta itseltään, kun palveluistamme kiinnostunut henkilö 

ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai esimerkiksi 

sosiaalisen median kautta. Yhteydenotto sisältää yleensä tiedustelua tai yhteydenottopyyn-

nön, joka edellyttää siihen vastaamista. Lisäksi keräämme henkilötietoja sopimuksista, 

asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan asioidensa 

hoitamista varten.  

Keräämme henkilötietoja tarvittaessa myös julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja 

pakotelistoilta. 

5. TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA-ALUEEN 

ULKOPUOLELLE 

Toimistomme ei luovuta tietoja muille tahoille ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeuksena 

tästä ovat sellaiset tilanteet, joissa lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan tietoja (esim. vi-

ranomaisille) tai tietojen luovuttamisesta on erikseen sovittu. Asianajotoiminnan korkeata-

soisesta luottamuksellisuudesta johtuen mahdollinen tietojen luovuttaminen tullaan harkit-

semaan aina yksittäistapauksina erikseen ja kynnys tietojen luovuttamiseen on korkealla. 

Tietoja voidaan julkaista ainoastaan siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Käytämme kuitenkin tiettyjä kansainvälisiä palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötie-

toja puolestamme. Näissä tilanteissa henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle. Olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa varmistaak-

semme henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tarvittavat suojatoimet yksilöiden yksi-

tyisyyden turvaamiseksi. 

6. REKISTERIN SUOJAUS 

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, nii-

den laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Toi-

mistomme rekisterinpitäjänä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyt-

töoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

7. YKSILÖN OIKEUDET 

Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja on rekisterissä on oikeus tarkistaa rekisteriin tal-

lennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 

täydentämistä. Lisäksi henkilöllä, jonka henkilötietoja on rekisterissä on oikeus pyytää 

häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä kokonaan sekä oikeus tietyissä ti-

lanteissa pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista  ja vastustaa käsittelyä, sekä oi-

keus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu 

nimenomaiseen suostumukseen, henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus mil-

loin tahansa. 

Mikäli henkilö haluaa käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan, yksilöity pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kirveslaw.fi tai postitse 

Kirves Asianajotoimisto Oy, Eteläranta 6 A 4, 00130 Helsinki. 
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Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (enintään 

kuukauden kuluessa). Oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Lisäksi jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviran-

omaiselle henkilötietojen käsittelyään koskien.  

 

 

 


