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Tietosuojaseloste 08.05.2018
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Oy Tilirex Ab
Y-tunnus: 1784396-0
osoite: Sorvaajankatu 15, 00880 HELSINKI
p. 0207879660
sähköposti: toimisto@tilirex.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Marjo Pekkinen
p. 0207879661
sähköposti: marjo.pekkinen@tilirex.fi

Henkilörekisterin nimi
Työntekijä- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
Työntekijärekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisteröityjen työsuhteiden hallinnointiin.
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassopimusten mukaisten toimeksiantojen toteuttamiseksi ja
laskutuksessa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:
- Rekisteröidyltä itseltään
- Verohallinto (Työntekijärekisteri)
- Kaupparekisteri (Asiakasrekisteri)
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Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyt toimittavat rekisteröitävät tiedot itse, lukuun ottamatta verokortteja (työntekijärekisteri)
ja rekisteröidyn pyynnöstä haettuja kaupparekisteritietoja (asiakasrekisteri). Sekä Verohallinnosta
että Kaupparekisteristä noudettujen tietojen sisältö on rekisteröidyillä tiedossa.

Henkilötietojen luovuttaminen
Työntekijärekisterin palkkatietoja luovutetaan lainsäädännön nojalla Verohallinnolle, TVR:lle ja
vakuutusyhtiöille ja KELAlle.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus
-

Lukitut kaapit, joissa henkilötietoja sisältävää materiaalia säilytetään.
Tehokas palomuurisuojaus
Käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat
Pääsy rekisteriin vain tietojen käsittelyn kannalta välttämättömillä henkilöillä

Tietojen säilytysaika
Työntekijärekisteri: 10 v. lainsäädännön nojalla.
Asiakasrekisteri: 5v. asiakassuhteen päättymisen jälkeen lainsäädännön nojalla (Laki rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämiseksi.)

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Kirjallinen pyyntö tulee esittää tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Lainsäädäntö kuitenkin rajoittaa reksiteröidyn oikeuksia tietojen poistamiseen.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Lainsäädäntö kuitenkin rajoittaa reksiteröidyn oikeuksia tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Lainsäädännön määrittelemät säilytysajat kuitenkin rajoittavat rekisteröidyn oikeutta peruuttaa
suostumuksensa tilanteessa, jossa tietoja on jo ehditty käyttää lain määrittämiin tarkoituksiin.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen marjo.pekkinen@tilirex.fi tai postitse osoitteeseen Sorvaajankatu 15 .
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