
TIETOSUOJASELOSTE 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 

Pohjanmaan Tilikolmio Oy (2820095-2) 

Pitkänsillankatu 21 L 8 

67100 KOKKOLA 

+358407620795 

info@tilikolmio.fi 

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa 

 

Pia Rajaniemi 

info@tilikolmio.fi 

 

 

3. Henkilötietojen kerääminen 

 

Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on asiakas itse sekä asiakkaan edustajat. Rekisteriin 

tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, 

sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä, 

ammattiyhdistysten jäsenmaksuliitoilta, ulosottoviranomaisilta sekä muilta tahoilta, joiden antama 

tieto on käsiteltävä toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi.  

Rekisteriin tallennetaan tietoja toimeksiantosopimuksessa sovitusta riippuen mm. asiakkaan  

 

• työntekijöistä,  

• hallituksen jäsenistä,  

• tosiasiallisista edunsaajista,  

• osakkaista, 

• yhteyshenkilöistä,  

• yhtiömiehistä,  

• muissa organisaatioissa olevista yhteyshenkilöistä ja  

• tilintarkastajista. 

 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja tarvitaan asiakkaan kanssa solmitun 

toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi sekä asiakkaan lakisääteisten ja 

viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen. Muita käyttötarkoituksia ovat 

asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä liiketoimintamme kehittäminen ja 

palveluidemme kohdentaminen sinulle.  

 



5. Henkilötietojen suojaus 

 

Lähtökohtaisesti kaikkien rekisterien henkilötietoja käytetään ainoastaan Pohjanmaan Tilikolmio 

Oy:ssä. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta muille. Pohjanmaan Tilikolmio Oy voi olla 

velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai 

hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 

tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoihin pääsy on suojattu 

käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 

niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

 

6. Tietojen luovutus EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle 

 

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n 

ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat 

EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus 

toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin 

sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja 

tilanteesta riippuen.  

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 

henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti osoitteeseen info@tilikolmio.fi Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 

todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 


