
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Henkilötietolain (529/1999) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2018. Päivitetty viimeksi 16.2.2023. 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Asianajotoimisto Haapaniitty & Kortelainen Oy (y-tunnus: 2923472-4) 
osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo 
yhteyshenkilö: Tiina Haapaniitty 
puhelin: 045 609 9716 
sähköposti: tiina.haapaniitty(at)hakolex.fi  
 

2. Rekisterin nimi 
 
Asianajotoimisto Haapaniitty & Kortelainen Oy:n toimeksiantorekisteri sekä sen 
osarekisterit yhteystietorekisteri ja rekisteri asiakasvaroista. 
 

3. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään toimeksiantojen hoitamista ja laskutusta varten, 
esteellisyyksien selvittämiseen uusien toimeksiantojen vastaanottovaiheessa, 
yhteydenpidossa asiakkaisiin, vastapuoliin ja kolmansiin, jotka liittyvät toimeksiannon 
hoitamiseen sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden 
mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. 

 

4. Rekisterin tietosisältö 
 
Tarjottuihin ja vastaanotettuihin toimeksiantoihin liittyvät päämiehet, vastapuolet ja 
todistajat sekä muut asian käsittelyyn osallistuvat henkilöt tai yhteisöt. 
 
Rekisteröityihin tahoihin liitetyt tiedot:  
- päämiesten osalta koko nimi, henkilö- tai yhteisötunnus, osoite, sähköposti, 
puhelinnumero. Muiden osalta nimi ja tiedossa oleva syntymäaika tai yhteisötunnus 
sekä tiedossa olevat yhteystiedot. 
- kopio henkilöllisyystodistuksesta ja/tai kaupparekisteriotteesta 
- liittyvät toimeksiannot ja roolit niissä 
- käydyt keskustelut (neuvottelut, puhelut, kirjeenvaihto) 
- toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto 
- tiedot oikeusapua varten 
- vakuutusyhtiön tiedot oikeusturvavakuutuksen käyttämistä varten 
 
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 
 



Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä asiakkaalta itseltään sekä tarvittaessa 
erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä, kuten 
väestötietojärjestelmästä, verohallinnolta, kaupparekisteristä ja 
luottotietorekisteristä.  
 
Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja 
tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. 
 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän 
asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta 
sivullisille.  
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman 
asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lain säännöstä. Asiakastietoja saa käyttää 
ainoastaan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat henkilöt. Manuaalinen aineisto 
säilytetään lukitussa tilassa. ATK-järjestelmät on suojattu palomuurilla ja 
virustorjuntaohjelmistolla. Järjestelmään sisäänpääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla 
ja salasanoilla. Henkilötietojen mahdollisissa tietoturvaloukkaustilanteissa 
ilmoitamme rekisteröidylle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti. 

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Jokaisella on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut 
tiedot. Pyyntö rekisterinpitäjälle tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa 
kirjallisessa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan 
rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
Korjausvaatimuksen esittämistapaan sovelletaan vastaavasti mitä edellä 
tarkastusoikeuden käytöstä on todettu. 
 
Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden 
säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai 
velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuitenkin vähintään 10 vuotta toimeksiannon 
päättymisestä lukien. Asianajotoimeksiannon antaneen asiakkaan nimeä koskevaa 
tietoa ei kuitenkaan poisteta rekisteristä koskaan, jotta voimme varmistua 
esteettömyydestä uusien toimeksiantojen osalta. 
 
 
 

 



EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOSIVUSTOLLA 
Asianajotoimisto Haapaniitty & Kortelainen Oy:n sivustolla (www.hakolex.fi) käytetään 
evästeitä käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Käytämme evästeiden keräämisessä Google 
Analytics –palvelua. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä 
ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeet auttavat tunnistamaan laitteen vieraillessasi 
sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa sivuston käyttäjämääristä, mistä verkko-osoitteesta 
käyttäjä on tullut sivustolle, millä hakusanalla käyttäjä on löytänyt sivuston sekä sivustolla 
vierailun ajankohdan. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää eikä niitä käytetä 
keräämään henkilötietoja. 

Jos haluat estää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä 
ei ladata käyttämääsi laitteeseen. Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi Viestintäviraston 
verkkosivuilta ja Googlen evästeiden käytöstä tästä. 

 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-
valvonta/luottamuksellinen-viestinta 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi  


