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Kenen tietoja käsittelemme? 
 
• Asiakkaat 
• Sidosryhmät 
 
Mistä saamme tiedot? 
 
• Asiakkaalta itseltään 
• Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä 
 
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi? 
 
•Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on 
olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Myös 
kirjanpitolaki vaikuttaa tähän. 
 
Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet 
antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi: 
 
• Nimi 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Työnantaja 
• Henkilötunnus 
• IP-osoite 
• Ammattinimike 
 
Oikeutesi 
 
• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. 
• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, 
sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa 
henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi 
lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 
• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen 
suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi 



tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. 
• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei 
ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan 
kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai 
ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet 
eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 
• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme 
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos 
katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä. 
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada 
jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä 
tiedostomuodossa. 
 
Miksi käsittelemme tietojasi? 
 
Pääosin käsittelyn tarkoituksena on ammatillinen yhteistyö. Suoramarkkinointia ei tehdä.  
 
Kuka muu käsittelee tietojasi? 
 
Aino Sutinen käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita 
palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus 
henkilötietojen käsittelystä. Toiminimen kirjanpitoa tekee OP Kevytyrittäjä -palvelu. 
 
 


