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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Laatimispäivä

  12.04.2018  
              

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Laki ja Metsä Oy, metsälakipuhelin.fi (aputoiminimi):  Y-tunnus 2623336-3

Osoite

Maakuntakatu 29-31 B, 96200, Rovaniemi  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-4334 720, tuomo.liikanen@lakijametsa.fi   

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tuomo Liikanen  
Osoite

Maakuntakatu 29-31 B, 96200 Rovaniemi   

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-4334 720, tuomo.liikanen@lakijametsa.fi 

3
Rekisterin 
nimi

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisteri

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisteriin sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) sekä
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).

Laki  ja  metsä  Oy/metsälakipuhelin.fi  henkilörekisterin  henkilötietoja  käytetään  asiakassuhteen,
kumppanuussuhteen ja toimeksiantosuhteen hoitamiseen. 

Laki  ja  Metsä  Oy/metsälakipuhelin.fi  henkilörekisterin  tietoja  käsitellään  henkilötietolain  8  §:n
perusteella  asiakkuuteen  ja  asialliseen  yhteyteen  perustuvan  suhteen  hoitamiseen,  osapuolten
oikeuksien  ja  velvollisuuksien  toteuttamiseen,  rekisterinpitäjän  toimintojen  kehittämiseen  ja
analysointiin,  asiakasviestintään,  markkinointiin  sekä  liiketoiminnan  suunnitteluun  ja  henkilötietoja
voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän
harjoittamaan  suoramainontaan,  etämyyntiin  tai  muuhun  suoramarkkinointiin,  mielipide-  tai
markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisterin tietoja käytetään mm. www.metsälakipuhelin.fi
sivuston  ja  www.lakijametsa.fi  sivuston  kautta  tulleiden  asiakas-  ja  toimeksiantosuhteiden  sekä
muiden asiakas- ja toimeksiantosuhteiden hoitamiseen. 

5
Rekisterin
tietosisältö

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia 
henkilörekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) Perustiedot, kuten:
-etu-ja sukunimet
-yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
-kotipaikkakunta ja asuinkunta
-sukupuoli
-syntymäaika
- kieli
- onko metsänomistaja vai ei
- onko asiantuntijapalvelun tuottaja
-ammatti ja titteli
- valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
-pankkiyhteystiedot
-kumppaniyrityksen nimi ja yhteystiedot
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2) Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- asiallisen yhteyden alkamis-ja päättymisajankohta
- asiakasyrityksen tai yksityisasiakkaan nimi ja yhteystiedot ja
- palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero)
- asiakkaana tehtyjen ostojen ja tilausten tiedot
- henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta, maksullisia
tuotteita / palveluja hankkivilta asiakkailta
- Y-tunnus yritysasiakkailta
-maksuttomien palvelujen käyttö (maksuttomat kysymykset ja tiedustelut)
- maksullisten palvelujen käyttö (toimeksiannot)
- rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot (mm. laskunlähetystapa)
- mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja
 medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet)
- rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa
 mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
- tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
- tapahtuma-ja käyttäjäanalyysitiedot
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisteriin voidaan tehdä muitakin tarpeellisia merkintöjä, 
jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen   hankkimisen   ja   hoitamisen   sekä   käyttötarkoituksen
toteuttamisen kannalta.

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Henkilötietoja Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään
ja  luotettavista  julkisista  tietolähteistä.  Henkilötietoja   kerätään  rekisteröidyltä  itseltään  sekä
rekisterinpitäjän  järjestelmistä,   kun   rekisteröity   rekisteröityy   palveluihin  ja  käyttää  palveluita.
Henkilötietoja  kerätään  myös  www.metsälakipuhelin.fi  ja  www.lakijametsä.fi  sivustojen
lomaketoimintojen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tietopalveluja tarjoavista julkisista
tai  yksityisistä  rekistereistä  ja  tietolähteistä,  sekä  rekisterinpitäjän  yhteistyökumppaneilta.
Henkilötietoja saadaan myös www.metsälakipuhelin.fi  sekä www.lakijametsa.fi  nettivustojen kautta.
Henkilötietoja saadaan lisäksi toimeksiantosuhteiden hoitamisen yhteydessä. 

   

7
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset

SEKÄ

Rekisteröidyn 
oikeudet

Laki  ja  Metsä  Oy/metsälakipuhelin.fi  henkilörekisteristä  luovutetaan/voidaan  luovuttaa
henkilöstöhallintoon,  kumppanuuksiin  sekä  asiakkuuksiin  liitttyviä    tietoja    Laki  ja  Metsä Oy:n
tilitoimistolle  ja  Laki  ja  Metsä  Oy:n  yhteistyökumppaniyrityksille  siltä  osin  kuin  toimeksiannon
hoitaminen sitä edellyttää.   Asiakkuuksiin  liittyviä  tietoja  voidaan  luovuttaa Laki ja Metsä Oy:n
kumppaniyrityksille. 

Rekisteristä ei luovuteta säänönmukaisesti tietoja muille tahoille.

Rekisteröidyllä    on    oikeus    tarkistaa,    mitä    häntä    koskevia    tietoja    rekisteriin on talletettu.
Tarkistuspyyntö  tulee  lähettää  kirjallisesti  ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkistuspyyntö   voidaan   myös   esittää    henkilökohtaisesti    rekisterinpitäjän  toimipaikassa  yllä 
mainitussa osoitteessa. Tarkistuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkistuspyyntöihin
vastataan  viimeistään  kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. 
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Rekisteröidyllä  on  oikeus  kieltää  rekisterinpitäjää  käsittelemästä  häntä  itseään  koskevia  tietoja
suoramainontaa,  etämyyntiä  ja  muuta  suoramarkkinointia  sekä  markkina-  ja  mielipidetutkimusta
samoin  kuin  henkilömatrikkelia  ja  sukututkimusta  varten  ottamalla  yhteyttä  rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön (tuomo.liikanen@lakijametsa.fi, 050-4334 720)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista (ilman aiheetonta
viivästystä)   tai  poistamista  ottamalla  yhteyttä  rekisteriasioista  vastaavaan  henkilöön
(tuomo.liikanen@lakijametsa.fi, 050-4334 720)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevassa henkilötietojenkäsittelyssä rikotaan asiaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Laki ja Metsä Oy/metsälakipuhelin.fi henkilörekisteri ylläpidetään manuaalisesti sekä automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla. Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien
suojausjärjestelyiden  avulla.  Tietokannat,  joihin  rekisterin  tietoja  tallennetaan,  on  suojattu
palomuurilla  ja muilla teknisillä  keinoilla.Tietokannat ja niiden varmuuskopiot  sijaitsevat  lukituissa
tiloissa.  Manuaalisesti  käsiteltävät,  rekisteröityjen tietoja sisältävät  asiakirjat  säilytetään lukituissa
tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä
rekisterinpitäjän  työtekijöillä  ja  rekisterinpitäjän  lukuun  toimivien  yritysten  työntekijöillä  on  pääsy
tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.    

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla  käsiteltävät  rekisterit  on  suojattu  käyttäjätunnuksin  ja  salasanoin  ja  muiden  tarvittavien
suojausjärjestelyiden  avulla.  Tietokannat,  joihin  rekisterin  tietoja  tallennetaan,  on  suojattu
palomuurilla  ja muilla teknisillä  keinoilla.Tietokannat ja niiden varmuuskopiot  sijaitsevat  lukituissa
tiloissa.


