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TAKALAN ASIANAJOTOIMISTO JUKKA LEPPÄNEN OY:N TIETOSUOJASELOSTE  
 

1. Rekisterinpitäjä 
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy 
Vapaudentie 30, 4. krs 
60100 Seinäjoki 
info@aatsto-takala.fi 
puhelin (06) 414 7303 
www.aatsto-takala.fi 
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Käsittelemme henkilötietoja toimeksiantosuhteiden ja oikeuden määräämien tehtävien hoi-
tamiseen sekä esteellisyystarkastusten tekemiseen.  
 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
 
Käsittelemme henkilötietoja vain siinä tapauksessa, että tietojen käsittelyyn on tietosuoja-
lainsäädännön nojalla lainmukainen peruste, eli oikeusperuste. Käsittelemme tietoja vain 
siinä määrin kuin se on tarpeellista. 
 
Asianajotoiminnan luonteesta johtuen oikeusperusteitamme henkilötietojen käsittelylle ovat 
tilanteesta riippuen joku tai jotkut seuraavista, yleisimpinä kohdat 2-4: 
 

1. Rekisteröidyn suostumus 
Esimerkki: Tulevaan konkurssihuutokauppaan liittyen saamme alustavia tiedusteluja 
mahdollisilta ostajilta. Annat suostumuksesi että otamme ylös nimesi ja puhelinnume-
rosi jotta voimme palata asiaan. 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus 
 
 
2. Sopimus  
Esimerkki: Teemme kanssasi toimeksiantosuhteen riita-asiassa. Voidaksemme hoitaa 
asiasi joudumme käsittelemään henkilötietojasi.  
https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet#sopimus 



2 
 

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen  
Esimerkki: Asianajajamme on määrätty konkurssipesän pesänhoitajaksi ja lain perus-
teella konkurssipesän tulee antaa henkilötietoja sisältävät palkkatietoilmoitukset tulore-
kisteriin. 
https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet#lakisaateinen-velvoite 
 
 
4. Oikeutettu etu  
Esimerkki: Teemme kanssasi toimeksiantosuhteen riita-asiassa. Voidaksemme hoitaa 
asian parhaalla mahdollisella tavalla, meillä voi olla oikeutettu etu kolmannen osapuolen 
henkilötietojen käsittelyyn. Oikeutetussa edussa punnitsemme meidän ja rekisteröidyn 
edut ja haitat. Mikäli etumme ovat testin mukaan painavammat, voimme käyttää oikeu-
tettua etua. 
https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-oikeutettu-etu 

 
5. Elintärkeiden etujen suojaaminen 
Elintärkeiden etujen suojaaminen sopii käsittelyperusteeksi esimerkiksi tilanteisiin, joissa 
on kysymys elämästä ja kuolemasta tai uhkista, jotka voisivat johtaa rekisteröidyn tai 
jonkun toisen loukkaantumiseen tai olla muutoin terveydelle vahingollisia. 
https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet#elintarkeiden-etujen-suojaaminen 

 
4. Henkilöt, henkilötietoryhmät ja tietosisältö 

 
Käsittelemme asiakkaan ja sen mahdollisten yhteyshenkilöiden, mahdollisen asiakkaan vas-
tapuolen ja muun osapuolen edustajan henkilötietoja. 
Henkilötietoryhmät ja tietosisältö, joita keräämme, liittyvät toimeksiantosuhteen ja oikeu-
den määräämän tehtävän hoitamiseen sekä asiakassuhteiseen liittyviin toimiin.  
Näitä ovat: 
 
-Yksilöinti- ja yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja kotikunta 
-Toimeksiantoon sekä oikeuden määräämään tehtävään liittyvät tiedot ja viestintä 
-Laskutustiedot 
 
Erityisiä henkilötietoryhmiä voi käsitellä suoraan tietosuoja-asetuksen perusteella seuraa-
vissa tapauksissa: 
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Kun käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Li-
säksi käsittely on mahdollista aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään. 
 
https://tietosuoja.fi/erityisten-henkilotietoryhmien-kasittely 
  

5. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet 
 
Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja, jotka rekisteröity on antanut itse. Tämän li-
säksi toimeksiantosuhteen ja oikeuden määräämän tehtävän hoitamiseksi tietoja saadaan 
lain sallimissa rajoissa muista tietolähteistä kuten viranomaisilta, esimerkiksi Verohallinnolta 
ja julkisista rekistereistä, kuten esimerkiksi Kaupparekisteristä. 
 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi 

 
6. Henkilötietojen vastaanottajat 

 
Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta toimeksiannon tai 
oikeuden määräämän tehtävän hoitamiseksi voi tulla kyseeseen tietojen luovuttaminen kol-
mansille osapuolille kuten esimerkiksi viranomaisille, kuitenkin vain siinä laajuudessa kun 
on tarpeellista. 
 

7. Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Käsittelemme tietoja vain EU:n ja ETA:n sisällä. Mikäli kuitenkin toimeksiannon tai oikeuden 
määräämän tehtävän hoitaminen vaatii toisin, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmu-
kaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausek-
keita käyttämällä. 
 

8. Henkilötietojen säilyttäminen 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, nii-
den laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvalla ta-
valla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien 
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käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 
Muun fyysisen aineiston säilyttämisessä on myös noudatettu erityistä huolellisuutta ja tur-
vallisuutta. 
 
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa mää-
riteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja 
pidempään. 
 
Asiakkaiden nimiä ei hävitetä. Asianajotoimiston tulee tietää aikaisemmat asiakkaansa, jotta 
esteettömyys kyetään selvittämään. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tässä tietosuojaselosteessa on informoitu henkilötietojen käsittelystä. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada meiltä vahvistus, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötie-
toja sekä oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. 
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että virheelliset häntä koskevat henkilötiedot oikais-
taan. 
 
Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan itseään koskevat tiedot, eli 
tulla unohdetuksi. Oikeutta ei ole esimerkiksi tilanteessa, jossa tietojen käsittely on tarpeen 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 
Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan häntä koskevien tietojen käsittelyä. Tilanne voi tulla 
kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitä-
vyyden. 
 
Oikeus henkilötietojen siirtämiseen 
 
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtä-
mistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus henkilötietojen siirtämiseen koskee lähtökohtaisesti 
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henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tai sopimus, ja 
joiden käsittely suoritetaan automaattisesti. 
 
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.  
 
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Toimistossamme ei suori-
teta automaattista päätöksentekoa. 
 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 
 

10.  Tietosuojaselosteen päivittäminen 
 
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 18.02.2022 
 


