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Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki 10 §) 
 
1 Rekisterinpitäjä   LakiMajakka Oy 
   2644246-4   
   Ahlströminkatu 10 B 
   78250 Varkaus 
   Puhelin 050 341 5339 
   Sähköposti toimisto@lakimajakka.fi 
 
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
   Jaakko Ikonen 
   Puhelin 040 374 4158 
   Sähköposti jaakko.ikonen@lakimajakka.fi 
 
3 Rekisterin nimi   LakiMajakka Oy:n toimeksianto- ja asiakasrekisteri 
  
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteiden ja asiakastoimeksiantojen hoitaminen, 

kehittäminen ja hallinta, asiakasviestintä ja markkinointi, 
laskutus ja perintä, esteellisyysseikkojen selvittäminen 
uusien toimeksiantojen vastaanottamisen yhteydessä.  

 
5 Rekisterin tietosisältö   Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:  
 

1. Nimi 
2. Henkilötunnus ja syntymäaika 
3. Kotiosoite 
4. Puhelinnumero 
5. Tarvittaessa lakisääteiset edustajat (edunvalvoja, 

huoltaja) 
6. Yhteisöasiakkaan nimi ja y-tunnus 
7. Yhteisöasiakkaan osoitetiedot 
8. Vastapuolen edellä eritellyt tiedot  
9. Vastapuolen asiamies sekä asiamiehen 

yhteystiedot 
10. Edellä eritellyt tiedot todistajista 
11. Toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai 

laadittu aineisto  
12. Oikeusturvavakuutuksen ja vakuutuksenantajan 

tiedot 
13. Oikeusapua ja sen myöntämisedellytyksiä 

koskevat tiedot  
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6 Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin kerätään tietoja verkkosivujen 
yhteydenottolomakkeiden ja yhteydenottopyynnön 
lähettämisen yhteydessä, asiakkaalta itseltään, erilaisista 
hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista 
tietolähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja 
luottotietorekistereistä.  

 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
 
  LakiMajakka Oy voi luovuttaa asiakastietoja 

voimassaolevan lainsäädännön rajoissa. Asiakastietoja ei 
säännönmukaisesti myönnetä sivullisille. 
Asiakasrekisterissä olevaa tietoa käytetään vain siihen 
tarkoitukseen, johon se on hankittu ja saatu, ellei laissa 
ole toisin säädetty.   

  
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
 
  Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan 

unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet LakiMajakka Oy:n asiakastietoja ei luovuteta sivullisille 

ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista 
lainsäännöstä.  

 
  Manuaalinen asiakastietoaineisto eli asiakasrekisteriin 

liittyvät fyysiset asiakirja- ja toimenpideaineistot 
säilytetään henkilökunnan valvonnan alla lukituissa 
tiloissa, joihin sivulliset eivät pääse. Manuaalisen ja 
sähköisen tietokannan käyttöoikeus on ainoastaan 
LakiMajakka Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla 
työntekijöillä.  

 
  Sähköinen rekisteri on tallennettu tietokantaan, johon 

pääsy edellyttää pääkäyttäjän salasanaa.  
 
  Palveluntarjoaja (J&K International) vastaa sähköiseen 

rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä 
suojauksesta ja tietoturvasta. Rekisteri on 
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja 
muilla teknisillä suojauskeinoilla.  

 
10 Tarkastusoikeus   Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 

koskevat henkilörekisteritiedot, joita hänestä on 
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja 
omakätisesti allekirjoitettuna kirjeenä rekisteriasioista 
vastaavalle yhteyshenkilölle tai henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä. Tarvittaessa tarkastuspyynnön esittäjää 
pyydetään osoittamaan henkilöllisyytensä.   

 
  Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee osoittaa: 
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  LakiMajakka Oy 
  Jaakko Ikonen 

Ahlströminkatu 10 B 
  78250 Varkaus  
 
    
 
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai 

vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista. 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa, korjaa tai täydentää 
rekisterissä olevan tiedon  käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai 
vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan 
henkilöön tiedon korjaamiseksi. Vaatimuksen on oltava 
kirjallinen ja allekirjoitettu, ja se tulee toimittaa 
rekisterinpitäjälle. 

 
  Kirjallinen tietojen korjausvaatimus tulee osoittaa: 
 
  LakiMajakka Oy 
  Jaakko Ikonen 

Ahlströminkatu 10 B 
  78250 Varkaus  
 
 
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten.  
 
Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.   

 
 
13 Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely  
 

LakiMajakka Oy:n verkkosivusto on kaikille avoin eikä 
sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. 
Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista 
yksittäinen käyttäjä 
voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään kootusti 
tilastollista tietoa palvelun 
kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, 
palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista 
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tai muita vastaavia tietoja.  
 
Tunnistetiedot talletetaan 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 saa ilmaista sivullisille muutoin kuin 
laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. 
 
Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää 
yhteydenottolomakkeen kautta. Jos 
palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn 
palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää 
yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen 
kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun. 

 
Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä 
huomioida, että suojaamattomana lähetetyn 
palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on 
heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida 
tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida 
erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten 
tietojen osalta. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


