
Tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen informointi- ja tietosuojaseloste.   

Rekisterinpitäjä   

Korniloff Oy 

Magneettikatu 1 

02330 Espoo (y-tunnus 3207214–8) 

kari@korniloff.fi 

0452397686   

 

Rekisterin nimi  

 

Korniloff Oy:n toimeksianto- ja asiakasrekisteri, sekä yhteystietorekisteri.  

Rekisterin käyttötarkoitus  

• Asiakkuuksien ja toimeksiantojen hoitaminen   

• Asiakkuuksien ja toimeksiantojen laskutus   

• Yhteydenpito asiakkaisiin   

Rekisteröityihin tahoihin liitetyt tiedot   

• Nimet sekä vastuuhenkilöiden osalta henkilö - tai yhteisötunnus   

• Yhteystiedot   

• Liittyvät toimeksiannot ja tarkemmat tiedot niistä   

• Käydyt keskustelut (neuvottelut, puhelut, kirjeenvaihto jne)   

• Toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto   

 

Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen 

 

Asiakasrekisteritietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lain niin vaatiessa, tai viranomaisen määräyksestä.  

Rekisteritietojen suojaamisen periaatteet   

Asiakastietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista laintasoista 

vaatimusta. Käytämme asiakastietoja ainoastaan kyseiseen asiakassuhteen tai toimeksiannon, ja asiakkaiden 

henkilötietoja käsittelee vain asiakassuhteeseen nimetty juristi.   

Asiakasrekisteritietoja ei käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot 

on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Paperiset asiakirjat ja muut dokumentit säilytetään lukitussa 

arkistokaapissa. Asiakkaidemme henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin asiakassuhde tai toimeksianto kestää. Kirjanpidollisesti meidän on 

säilytettävä tositteita (joissa saattaa olla asiakkaidemme henkilötietoja) 10 vuotta. 

Oikeutesi 

Vastustusoikeus Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen 

vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, 

tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun 

perusteella. 
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Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Tämän 

oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen 

tieto. Voit myös pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedot 

tai pyytää käsittelyn rajoittamista, tietosuoja-asetuksessa ja 

tietosuojalaissa säädetyin perustein. 

Oikeus siirrättää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus siirrättää meidän sinusta tallentamat henkilötiedot 

toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on vaan teknisesti mahdollista. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 
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