21.6.2021

TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy
Yritystunnus: 1086165-6
Osoite: Eteläesplanadi 12, 00130 Helsinki
Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa
Sähköposti: privacy@makitalo.fi
Puhelin: 09 6844 410
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä sekä
sinun oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyssä.
Noudatamme kaikessa käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka käsittää muun
muassa yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679).

Tietosuojaseloste kattaa seuraavat asiat:
Mitä tietoja keräämme sivuillamme ja miksi?
Mitä henkilötietoja keräämme toimeksiantoja varten ja miksi?
Sinun oikeutesi
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MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SIVUILLAMME JA MIKSI?
Käytämme sivustojamme tiedon jakamiseen, uutiskirjeiden lähettämiseen, tapahtumien
järjestämiseen ja työhakemusten vastaanottoon. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitsemme sinulta
tietoja.
Toiminto

Miksi?

Peruste?

Mitä?

Uutiskirje

Haluamme tavoittaa

Lähetämme uutiskirjeemme

Uutiskirjeen ja

sinut kertoaksemme

sinulle, jos olet antanut meille

markkinointimateriaalin

ajankohtaisista ja

sähköpostiosoitteesi tätä

lähettämistä varten

kiinnostavista

tarkoitusta varten.

tarvitsemme

oikeudellisista

Henkilötietojesi käsittely

sähköpostiosoitteesi. Lisäksi

uutisista,

perustuu oikeutettuun etuumme

voit antaa meille muitakin

toimistomme

lähettää sinulle tämän jälkeen

tietojasi, kuten nimesi, yrityksen

tapahtumista ja

uutiskirjeemme sekä kohdistaa

jossa työskentelet ja tittelisi.

referensseistämme.

muita markkinointitoimiamme.
Sinulla on milloin tahansa
oikeus peruuttaa tilaus
käyttämällä unsubscribetoimintoa tai kieltää markkinointi
kokonaan ilmoittamalla siitä
meille sähköpostitse
osoitteeseen
privacy@makitalo.fi

Tapahtumat

Sivuillamme

Olet tervetullut osallistumaan

Tapahtuman järjestämiseksi

kerromme

tilaisuuksiimme ilmoittauduttuasi

keräämme nimesi, tittelisi,

toimistomme

käyttämämme

sähköpostiosoitteesi,

tapahtumista, joihin

ilmoittautumiskanavan kautta.

puhelinnumerosi, yrityksen,

kutsumme sinut

Käsittelemme henkilötietojasi

jossa työskentelet, ja

osallistumaan.

tilaisuuden järjestämiseen sekä

tarvittaessa mahdollisen

muuhun markkinointiin.

erityisruokavalion.

Henkilötietojesi käsittely
perustuu oikeutettuun etuumme

Tapahtuman luonteesta

toteuttaa tilaisuutemme ja

riippuen voimme kysyä myös

lähettää sinulle

muista asioista, kuten

markkinointimateriaaliamme.

kiinnostuksen kohteista
seuraavia tapahtumia silmällä

Sinulla on kuitenkin milloin

pitäen.

tahansa oikeus kieltää
markkinointi käyttämällä
unsubscribe-toimintoa tai
ilmoittamalla siitä meille
sähköpostitse osoitteeseen
privacy@makitalo.fi
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Toiminto

Miksi?

Peruste?

Mitä?

Evästeet

Haluamme parantaa

Jotta voisimme tarjota

Google Analytics:

sivustomme

kiinnostavaa sisältöä, meidän on

Keräämme statistiikkaa siitä,

käyttökokemustasi,

seurattava esimerkiksi kuinka

mitä kautta olet tullut

ja ymmärtää

usein sivuillamme käydään,

sivuillemme (esimerkiksi

paremmin millaista

mistä sivujamme käytetään,

Google-haku tai linkki), millä

tietoa haet meiltä.

kuinka hyvin sivumme toimivat,

sivuillamme olet vieraillut,

ja mitä tietoja, kuten

kuinka kauan olet viipynyt

blogipostauksia tai palveluja

sivuillamme, mistä maasta olet

sivuiltamme haetaan.

tullut sivuillemme, mitä selainta
käytät ja kuinka nopeasti

Voit kieltäytyä Hubspotin

sivumme toimivat. Me emme

evästeistä kieltämällä meiltä

kuitenkaan voi yhdistää näitä

evästeiden käytön. Lisäksi voit

tietoja sinuun.

kieltäytyä yleisesti Googlen
seurannasta lataamalla erillisen

Emme voi vaikuttaa siihen mitä

Google Analytics Opt-out

tietoja kerätään, ja Google

selainlaajennuksen osoitteesta

voikin koska vain muuttaa omia

https://tools.google.com/dlpage/

käytäntöjään. Pyydämmekin

gaoptout

sinua tutustumaan myös
Googlen omiin

Työnhakutyökalumme

tietosuojakäytäntöihin

Teamtailorin evästeistä voit

osoitteessa

kieltäytyä työhakemuksesi

https://policies.google.com/priv

jättämisen yhteydessä

acy

kieltämällä evästeiden käytön:
https://asianajotoimistomakitalo.t

Hubspot:

eamtailor.com/data_privacy

Keräämme statistiikkaa verkko-

(Hallitse evästeasetuksia).

osoitteesta josta tulet, koska
olet käynyt ensimmäisen
kerran, koska olet viimeksi
käynyt ja kuinka monta kertaa
olet käynyt. Mikäli olet
rekisteröitynyt sivuillemme
esimerkiksi uutiskirjeen
tilaajaksi, tiedot voidaan
yhdistää sinuun henkilönä.
Teamtailor:
_tt_session: Tämä eväste pitää
sinut sisäänkirjautuneena
vaikka selailet urasivujemme eri
osia. Eväste säilyttää selauksen
kontekstin.
cid: Tätä evästettä käytetään
tunnistamaan meihin chatin
kautta yhteyttä ottavat hakijat,
jotta voit jatkaa keskustelua
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Toiminto

Miksi?

Peruste?

Mitä?
kanssamme sen jälkeen, kun
olet lähtenyt urasivuiltamme.
referrer: Tätä evästettä
käytetään kertomaan, miltä
verkkosivuilta olet päätynyt
selailemaan urasivustojamme.
_ttCookiePermissions: Tämä
eväste poistaa avautuvan
evästekyselyn ruudultasi, kun
olet hyväksynyt tai hylännyt
evästeiden käytön.
ti: Tämä eväste seuraa, millä
urasivustomme eri sivuilla käyt,
jotta voimme paremmin
ymmärtää sivujemme
toimivuutta ja kehittää niitä.

Henkilötietojen

Henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia on päivitetty siltä osin, kun henkilötietoja on

sijainti

siirretty palveluntarjoajalle Privacy Shield -mekanismin perusteella USA:han. Kun
henkilötietoja tallennetaan USA:ssa sijaitseviin palveluihin, olemme varmistaneet riittävän
tietosuojan tason sopimuksilla sekä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla.

Vastaanottamiemme työhakemusten käsittelystä lisää Yksityisyyskäytäntö-selosteestamme:

https://makitalo.teamtailor.com/privacy-policy
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MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME TOIMEKSIANTOJA VARTEN JA MIKSI?
Miksi?

Peruste?

Mitä?

Keräämme tai saamme

Henkilötietojen käsittelyn

Tarvitsemme toimeksiantojen

asiakkailtamme henkilötietoja,

perusteena on oikeutettu etumme

hoitamiseksi monia tietoja. Näitä

jotka ovat tarpeellisia

tarjota palvelujamme

ovat mm. toimeksiantajan nimi,

toimeksiannon avaamiseksi ja

asiakkaillemme ja velvollisuutemme

osoite, puhelinnumero,

hoitamiseksi

täyttää meitä velvoittavien

syntymäaika ja henkilötunnus,

asiakkaiden tunnistamiseksi ja

säännösten asettamat vaatimukset.

kansalaisuus,

rahanpesulainsäädännön

henkilöllisyystodistus, y-tunnus,

asettamien lakisääteisten

puhelinnauhoitteita tai kuva- ja

velvoitteiden täyttämiseksi ja

äänitallenteita sekä mahdollisesti

noudattamiseksi

muut tiedot joita voimme tarvita

eturistiriitatarkistuksen

palveluidemme tuottamiseksi.

tekemiseksi

Lisäksi rahanpesulainsäädännön
asettamien velvoitteiden
täyttämiseksi tarvitsemme lain
edellyttämät asiakkaan
tuntemistiedot, joita ovat
esimerkiksi tiedot asiakkaan
edustajasta, tosiasiallisista
edunsaajista, asiakkaan
liiketoiminnasta sekä poliittisesta
vaikutusvallasta.
Lakisääteisten velvoitteiden
täyttämiseksi antamiasi
henkilötietoja voidaan täydentää ja
tarkistaa muista lähteistä, kuten
esimerkiksi viranomaisten
ylläpitämistä rekistereistä tai
julkisista hakukoneista saatavilla
tiedoilla.
Muut tiedot ovat
toimeksiantokohtaisia. Voimme
esimerkiksi joutua käyttämään
arkaluontoisia tietoja, kuten
rikosrekisteriä tai tarkkoja tietoja
pankkitileistäsi edustaessamme
sinua.
Mikäli toimeksiannossa käsitellään
muiden ihmisten, kuten
työntekijöiden henkilötietoja,
käsittelylle on oltava syy. Sinun on
varmistettava, ettet toimita meille
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Miksi?

Peruste?

Mitä?
henkilötietoja jotka eivät ole
tarpeellisia toimeksiannon
hoitamiseksi. Voi olla tarpeellista
käsitellä esimerkiksi listausta
työntekijöiden palkkauksesta,
mutta tällöin ei välttämättä tarvita
tietoa siitä, kuuluuko työntekijä
ammattiliittoon.

Lisätietoja toimeksiannoissa käsiteltävien henkilötietojen käsittelystä
Henkilötietojen

Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin toimeksianto kestää ja toimeksiannon

käsittelyn kesto

päättymisen jälkeen niin kauan kuin meitä velvoittavat säännökset sitä edellyttävät.
Lainsäädännön lisäksi meitä velvoittavat Suomen Asianajajaliiton hyvää
asianajajatapaa koskevat ohjeet.

Henkilötietojen

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty ja

käsittely ja

ainoastaan niin kauan, kuin käsittelylle on olemassa peruste.

suojaaminen

Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen
suojaamiseksi.

Henkilötietojen

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei meitä velvoittavasta

luovuttaminen ja

sääntelystä muuta johdu tai ellei asiakkaamme toimeksiannon hoitaminen sitä edellytä.

siirtäminen

Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisen käsittelijän
palveluita. Mikäli toimimme näin, henkilötietojen käsittely perustuu toimistomme ja
ulkopuolisen palveluntarjoajan väliseen sopimukseen ja antamiimme ohjeisiin.
Palveluntarjoajilta edellytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia
henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojen

Henkilötiedot sijaitsevat EU- ja ETA-maissa.

sijainti
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SINUN OIKEUTESI
Meillä on velvollisuus huolehtia tietojesi oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Varmistaaksemme tämän toteutumisen voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@makitalo.fi
Mahdollisissa tiedusteluissa ja muissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla meihin
yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen privacy@makitalo.fi
Oikeus

Sisältö

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, sinulla on
oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Mikäli henkilötietoja käsitellään esimerkiksi toimeksiannon yhteydessä,
emme välttämättä voi luovuttaa tietojasi salassapitovelvollisuuden vuoksi.
Tietopyyntöön liittyvistä toimenpiteistä ei lähtökohtaisesti peritä maksua.
Mikäli pyynnöt ovat selkeästi perusteettomia tai pyyntöjä esitetään
kohtuuttoman usein, pyyntöön liittyvistä toimenpiteistä voidaan periä
kohtuullinen maksu ottaen huomioon tietojen toimittamisesta tai pyydetyn
toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Voimme
myös kieltäytyä suorittamasta perusteettomasti tai kohtuuttoman usein
pyydettyä toimea.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot oikaistaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus määrätyissä tilanteissa saada sinua koskevat henkilötiedot
poistetuksi.

Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tietyissä
tilanteissa.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun
käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, kun käsittely perustuu antamaasi
suostumukseen.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää luovuttamiesi tietojen siirtoa toiselle käsittelijälle,
mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle

Sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi, mikäli
katsot, että emme rekisterinpitäjänä täytä lainsäädännössä meille asetettuja
velvoitteita tai toteuta oikeuksiasi. Lisätietoja saat Tietosuojavaltuutetun
toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/
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