Rekisteriseloste – Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Nordic Law Oy
Y-tunnus: 0947087-7
Erottajankatu 5 A 6, 00130 Helsinki
Puh.: +358 9 682 93 40
Fax: +358 9 682 93 420
E-mail: info@nordiclaw.fi
Verkkosivut: www.nordiclaw.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Osakas Jon Hautamäki
Puh.: +358 40 569 57 31
E-mail: jon.hautamaki@nordiclaw.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nordic Law Oy käsittelee henkilötietoja:
-

asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseksi, kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi,
liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi,
asiakasviestinnän ja markkinoinnin (sisältäen suoramarkkinointi ja mielipide- ja
markkinatutkimukset) hoitamiseksi
toimeksiantojen hoidon järjestämiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi,
toimenpiteiden kohdistamiseksi kuhunkin toimeksiantoon, sekä
mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi toimeksiantoa vastaanotettaessa.

4. Rekisterin tietosisältö
Nordic Law Oy voi tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja ja näiden tietojen muutostietoja:
i)
ii)
-

Yhteystiedot, kuten
nimi,
osoite,
puhelinnumerot,
sähköposti-osoitteet,
sukupuoli,
titteli tai asema organisaatiossa,
kieli,
yksityisasiakkaiden henkilötunnus;
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä,
toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös
toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet

iii)
-

lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot,
rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot,
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin tai
muihin asiakastilaisuuksiin, ja
muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; sekä
Muut tiedot:
Suoramarkkinointiin liittyvät tiedot, kuten suostumus ja kiellot; ja
Mahdolliset muut tiedot, kuten esimerkiksi lain, toimialan sääntelyn tai muulla vastaavalla
perusteella tarvittavat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin sisältyvät tiedot saadaan säännönmukaisesti:
-

rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, asiakastapaamisessa tai
muilla vastaavilla tavoilla, ja
erilaisista hakemistoista, rekisteristä ja muista julkisista tietolähteistä, kuten
VRK/Väestötietojärjestelmästä,
Postin
osoitetietojärjestelmästä,
puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Nordic Law Oy voi myös hankkia rekisterin perustietoja ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta
yrityksiltä ja viranomaisilta.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Nordic Law Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyväksyttävän asian ajamisen
velvoittamissa rajoissa. Nordic Law Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti sivullisille.
Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Nordic Law Oy voi siirtää rekisteröityjen lain sallimat
henkilötiedot Nordic Law Oy:n suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.
Nordic Law Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön
vaatimuksista huolehditaan sopimusteitse.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nordic Law Oy ei siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin
siirrot tehdään henkilötietolain sallimissa rajoissa.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina (ml. sähköisinä) kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2.
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
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. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä
kirjallisesti (ml. sähköisesti) kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Nordic Law Oy järjestää rekisterin tietoturvan lakialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin
manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
Ainoastaan Nordic Law Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy sähköisten
tietojärjestelmien avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen
ja salasanan antamista.
Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu lakitoimistoa koskeva erityinen salassapito- ja
vaitiolovelvollisuus, Nordic Law Oy käsittelee kyseisiä tietoja lainmukaisella tavalla.

