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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
sekä käsittelyn oikeusperuste

Tilitoimisto Haapala Oy:n suorittama henkilötietojen käsittely perustuu
asiakkaan kanssa laadittuun toimeksiantosopimukseen ja henkilötietojen
käsittelysopimukseen. Henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen
edellyttämä vaatimus. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään
tilitoimistopalveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa asiakkaaseen,
asiakkaan lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä Tilitoimisto
Haapala Oy:n palveluiden laadun kehittämiseen, asiakasviestintään ja
tiedottamiseen. Henkilötietoja käsitellään sopimuksen ja oikeutetun edun
perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tilitoimisto Haapala Oy:n asiakasrekisterin tietoja käsitellään ainoastaan
yhtiön omassa toiminnassa. Asiakasrekisterin henkilötietoja ei myydä,
luovuteta eikä vuokrata muille osapuolille. Tilitoimisto Haapala Oy voi olla
velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai
oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö sitä edellyttää.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisiin järjestöihin.
ja kansainvälisiin järjestöihin
Henkilötietojen säilyttämisajat

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin henkilötietojen
käsittely on tarpeen toimeksiantosopimuksen toteuttamiseksi tai
lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä. Vanhentuneet, virheelliset tai
tarpeettomat tiedot poistetaan viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on
henkilötietorekisteriin tallennettu. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse
osoitteeseen: info@tilitoimistohaapala.fi. Tarkastusoikeus on maksuton
enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on myös oikeus
tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn
rajoittamiseen, vastustamisoikeus sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranoimaiselle siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on
tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (profilointi mukaan luettuna) ei tehdä.

Evästeet

Tilitoimisto Haapala Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä
käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka
verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja
ja sitä voidaan käyttää mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen.
Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän
henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.
Käyttämällä Tilitoimisto Haapala Oy:n verkkosivuja, käyttäjä hyväksyy
evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen.
Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijällä on
mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia
siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa
käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön
estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

