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                              Asianajotoimisto Naturata Oy 
 
 
 
 

TIETOSUOJASELOSTE 1.12.2020 
 

 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Asianajotoimisto Naturata Oy käsittelee asiak-
kaidensa henkilötietoja. Asianajotoimisto Naturata Oy noudattaa henkilötietojen käsittelys-
sään Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, 2016/679) sekä muuta soveltuvaa 
tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.  
 
 
1. Rekisterinpitäjä: 
 
Asianajotoimisto Naturata Oy 
Kruununrajatie 10 A 2 
35830 Hyvinkää 
www. naturata.fi 
riitta.rama@naturata.fi 
 
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
 
Asianajotoimisto Naturata Oy kerää vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset 
henkilötiedot. Henkilötietoja kerätään lakimääräisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi 
esteettömyyden varmistaminen), sekä jotta Asianajotoimisto Naturata Oy voi toteuttaa toi-
meksiannot ja laskutuksen asianmukaisesti. Toimeksiantajan toimittama materiaali säilyte-
tään toimeksiannon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi täyttämiseksi.  
 
3. Rekisterin tietosisältö  
 
Asianajotoimisto Naturata Oy käsittelee seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja: 
 
Nimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
Yhteyshenkilön nimi 
Laskutusohje 
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4. Tietojen säilyttäminen 
 
Asianajotoimisto Naturata Oy säilyttää yksilöinti- ja yhteystiedot lakimääräisten asianajo-oi-
keudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esteellisyysarviointi). Kun henkilötietoja ei enää tar-
vita tämän tietosuojaselosteen määrittämien tarkoitusten täyttämiseksi, ne poistetaan koh-
tuullisessa ajassa kyseisestä ajankohdasta.  
 
5. Henkilötietojen luovutus 
 
Asianajotoimisto Naturata Oy ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Toimistossa 
syntyvä kirjanpitoaineisto toimitetaan kirjanpito- ja tilintarkastustoimiston nähtäville.  
 
6. Rekisterin suojaus ja käsittelyn turvallisuus 
 
Ulkopuolisilla ei ole pääsyä Asianajotoimisto Naturata Oy:n asiakastietorekisteriin. Asianajo-
toimisto Naturata Oy käyttää asianmukaisia suojatoimia tietojen suojaamisen teknisen asian-
mukaisuuden varmistamiseksi. Henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee työsopimus-
lain ja Asianajotoimisto Naturata Oy:n yleisten sopimusehtojen mukainen salassapitovelvolli-
suus.  
 
7. Rekisteröityjen oikeudet 
 
Rekisteröidyllä toimeksiantajalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Käytännössä nämä 
ovat pääsääntöisesti toimeksiantajan itsensä asianajotoimeksiannon perustamiseksi ja hoita-
miseksi vastaanotettuja tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaa-
mista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista. Tietojen poistamista rajoittaa kuitenkin 
kohdan 4 mukainen velvollisuus esteellisyysarvioinnin suorittamiseen.  
 
8. Huomautukset 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Asianajotoimisto Naturata Oy ei käytä evästeitä verkkosivuillaan, eikä tietoihin kohdisteta au-
tomaattista päätöksentekoa.  
 
Asianajotoimisto Naturata Oy ei käytä henkilö- tai yksilöintitietoja markkinoinnillisiin tai mui-
hin tarkoituksiin, joita tässä tietosuojaselosteessa ei ole mainittu.  
 
Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä rekis-
terinpitäjään (yhteystiedot kohdassa 1).  
 
 
 

 
 


