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CumLege Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste, EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(679/2016)
1. Rekisterinpitäjä

CumLege Oy
Y-tunnus: 2665289-1
Joupinmäensyrjä 9 a
02760 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lupalakimies Ilpo Toivonen, ilpo.toivonen@cumlege.fi puh. 0407591742

3. Rekisterin nimi

CumLege Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen peruste sekä käyttötarkoitus

Henkilö tietojen kä sittely perustuu CumLege Oy:n asiakkaan ja CumLege Oy:n
vä liseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan
toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisteriin tallennettuja henkilö tietoja kä sitellä ä n seuraavia kä yttö tarkoituksia
varten:
• Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvä n viestinnä n ja
markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittä miseen ja seurantaan,
• Lakiin perustuvien ja viranomaisten mä ä rä ysten ja ohjeiden mukaisten
sä ilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tä yttä miseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

CumLege Oy kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia
edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisteriin tallennetaan lakiasiaintoimiston yksityishenkilöasiakkaiden sekä
yritysasiakkaiden yhteyshenkilönä toimivien luonnollisten henkilöiden
henkilötietoja.

Rekisteriin tallennetaan yksityishenkilöiden osalta seuraavia tietoja:
• henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
kieli, toimeksiannon laatu, kopio henkilötodistuksesta
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Toimeksiannosta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yksityisasiakkaista
myös mm. seuraavia henkilötietoja:
• toimeksiannon yhteydessä saadut muut henkilötiedot koskien esim.
asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, koulutustaustaa, työpaikkaa,
varallisuutta, velkoja, verotietoja, vakuutuksia ja/tai terveydentilaa.

Rekisteriin tallennetaan yritysasiakkaiden yhteyshenkilönä toimivien
luonnollisten henkilöiden osalta seuraavat tiedot:
• henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
työnantaja, titteli, kieli, toimeksiannon laatu, kopio henkilötodistuksesta

Toimeksiannosta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yritysasiakkaiden
yhteyshenkilöinä toimivista luonnollisista henkilöistä myös mm.
• asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot
kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito- sekä
viestintätieto, toimeksiantojen, laskutuksen ja perinnän hoitamiseen
liittyvät tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat yksityishenkilöasiakkaat tai yrityksen
yhteyshenkilöt sekä erilaiset julkiset tietolähteet kuten esim. viranomaiset,
Digi- ja väestötietovirasto, seurakunnat, luottotietorekisterit, sekä muut tahot,
joita rekisteröity on antanut luvan käyttää tietolähteenä.
7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille ilman rekisteröidyn lupaa.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai
muiden tahojen edellyttämällä tavalla kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi rekisteri on tallennettu
palomuurein, salasanoin ja muutoin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan,
johon on pääsy CumLege Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Manuaalisesti
ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa kaapeissa ja toimitilassa, joka on
suojattu hälytysjärjestelmällä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
10. Profilointi

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa.
11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
11.1 Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa (tarkastusoikeus)

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja CumLege Oy:n
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen
kohdan 12 mukaisesti. Tarkastuspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin
perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä
koskeva, henkilötietojen käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa
säädetyin perustein. Korjauspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen 12 kohdan
mukaisesti.
Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä mm. ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa
henkilötietojen paikkansapitävyyden.
11.3 Asiakkaalla oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
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Asiakkaalla on aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa toimivaltainen
valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6 krs,
00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 0295666700, tietosuoja@com.fi
Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia valvoo yleisesti oikeuskansleri,
asianajajista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettu valvontalautakunta ja
oikeudenkäyntiavustajalautakunta.
11.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen,
asiakkaalla on oikeus peruttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä CumLege
Oy:lle tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
12. Yhteydenotot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä
CumLege Oy:öön osoitteeseen:

CumLege Oy
Joupinmäensyrjä 9a
02760 Espoo
ilpo.toivonen@cumlege.fi

CumLege Oy voi tarvittaessa pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöään
kirjallisesti ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa
ennen pyynnön käsittelemistä.

