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    31.5.2018 

LAMMIN TURVANTALO OY:N TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 
Lammin Turvantalo Oy 
Y-tunnus  2448708-7 
Osoite:  Mommilantie 7, 16900 Lammi 
 
Yritystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kartano 
puh. 040 1635917 
Hallituksen sihteeri Merja Häggman 
puh. 050 3740647 
 

2. Rekisteröidyt 
Rekisterinpitäjän omistajat, asiakasyritykset, asiakasyritysten henkilöt sekä yksittäiset asiakkaat 
sekä yhteistyökumppanit 
 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 
 
Rekisterien pitämisen peruste 
 Rekisterien pitämisen peruste on hoitaa Lammin Turvantalo Oy:n hallinnointia. 

Tietoja käsitellään rekisteröidyn omistussuhteen, asiakassuhteen tai muun suostumuksen 
perusteella 

              Tietojen käsittelyn ja rekisterien käyttötarkoitus 

 Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 Yhtiön omistajarekisterin hallinnointi 
 Asiakassuhteen hoitaminen kuten tilaus, laskutus, perintä, kirjanpito 
 Yhtiön henkilöstön henkilöstöhallinto, esim. palkkahallinto, vakuutusasiat, työterveys 
 

4. Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot 
Omistajarekisteri 
 nimi 
 syntymäaika 
 osoite 
 puhelinnumero 
 sähköposti 
 osakemäärä 
Asiakasrekisteri 
 nimi 
 osoite 
 puhelinnumero 
 sähköposti 
Henkilöstöhallinto 
 nimi 
 henkilötunnus 
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 puhelinnumero 
 sähköposti 
 pankkiyhteys 
 työsuhteen alkamispäivä 
 työsuhteen päättymispäivä 
Asiakastiedot 
 nimi 
 osoite 
 puhelinnumero 
 sähköposti 
Reskontra ja kirjanpito 
 kirjanpidon toiminnan edellyttämät tiedot kuten nimi, osoite ym lakisääteiset tiedot. 
 

5. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
osoitteeseen: Lammin Turvantalo Oy Mommilantie 7 16900 Lammi 
 
Tarkastusoikeus 
Oikeustietojen oikaisemiseen 
Vastustamisoikeus 

Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti 

Suoramarkkinointikielto 
Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On 
huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto 
Kirjanpitolaissa (luku 2,10 §) määritellyn ajan ( 10 vuotta ) mukaisesti. 

Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä 
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä  kantelu tietosuojavaltuutetulle , jos hän kokee, että rikotaan 
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot saadaan säännönmukaisesti  jäseneltä tämän liittyessä, asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä 
ja toiminnan muuttuessa sekä henkilöstöhallinnossa  työntekijä palkatessa tai palkkojen 
laskennassa. 
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta  markkinointitarkoituksiin Lammin Turvantalo Oy:n 
ulkopuolelle. 
 

8. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai omistajuus kestää. 
 

9. Henkilötietojen käsittelijät 
Henkilötietoja käsittelevät  Lammin Turvantalo Oy:n työntekijät. 
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Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 
takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Lammin Turvantalo Oy on  osittain ulkoistanut  kirjanpitopalvelut, 
palkanlaskentapalvelut, tilinpäätöspalvelut ja laskutuspalvelut  Tili- ja Yrityspalvelu Timo Virtanen & 
Kumppanit Oy:lle. Tili- ja Yrityspalvelu Timo Virtanen & Kumppanit Oy:n palveluntarjoajat  
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja yritys käyttää säännönmukaisesti seuraavia 
palveluntarjoajia: 

Western Systems Oy, kirjanpidon ja palkanlaskennan ohjelmisto, digitaalisen aineiston 
säilytys 
Heeros Oy, taloushallinnon ohjelmat 
Verohallinto sekä työeläkeyhtiö 
 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  
  
 

 

  

 

 


