REKISTERISELOSTE
Rekisteriselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Tilitoimisto Haapala
Oy:n verkkopalvelua osoitteessa tilitoimistohaapala.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä
palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä: Tilitoimisto Haapala Oy, Uolankatu 5, 32700 Huittinen, puh. 02 568 500
Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Sami Kujanpää, toimitusjohtaja, puh. 02 568 500, e-mail
sami.kujanpaa@tilitoimistohaapala.fi
Rekisterin nimi: Tilitoimisto Haapala Oy:n verkkosivuja käyttävien henkilörekisteri
Rekisterin pitämisen peruste: Asiakassuhteiden hoito
Rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja talletetaan Tilitoimisto Haapala Oy:n järjestelmiin ja
käsitellään ja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen
käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja
palvelun kehittämistarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden
markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten
seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palvelun tekniseen toteuttamiseen.
Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää tilitoimistohaapala.fi-verkkosivuilla käyvien henkilöiden,
yritysten ja yhteisöjen yhteystietoja. Lisäksi rekisteri sisältää verkkosivuilla käyvien henkilöiden,
yritysten ja yhteisöjen verkkoliikennetietoja tilitoimistohaapala.fi-verkkosivuilla. Rekisteriin kerätään
seuraavia yksityiskohtaisia tietoja:


Henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot



Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot



Muita yhteystietoja ja lisätietoja (mm. verkkosivuosoitteet, kiinnostuksen kohteet)

Rekisteritietojen tietolähde: Henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen yhteystietoja kerätään Tilitoimisto
Haapala Oy:n palveluita tai verkkosivuja käytettäessä. Tietoja kerätään mm.
yhteydenottolomakkeilla.

Tietojen luovutus: Tilitoimisto Haapala Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan säilyttää ja siirtää
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja
sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Henkilötietorekisterin luottamuksellisuus: Koko Tilitoimisto Haapala Oy:n henkilöstöllä ja sen
lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja
rekisteritietoihin.
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja on Tilitoimisto Haapala Oy:n verkkosivuja käyttävien henkilörekisteriin tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@tilitoimistohaapala.fi.
Evästeet: Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi.
Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää
tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään
tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa
evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjä ei takaa, että sivusto toimii oikein
evästeiden poistamisen jälkeen.

