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SUOMEN AVUSTAJAPALVELUT OY: N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN 

TIETOSUOJASELOSTE  

Tämä on Suomen Avustajapalvelut Oy: n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.06.2018. 
Viimeisin muutos 02.05.2019. 
  
1. Rekisterinpitäjä 

Yrityksen nimi: Suomen Avustajapalvelut Oy 
Y-tunnus: 2872955-7  
Osoite: Taivalmäki 9 02200 Espoo 
  
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Nimi: Taneli Tenhovuori 
Sähköposti: taneli.tenhovuori@suomenavustajapalvelut.fi 
Puhelinnumero: 0504344032 
Osoite: Taivalmäki 9 02200 Espoo 
  
3. Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi: Suomen Avustajapalvelut Oy: n asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus, asiakkaan ja Suomen 

Avustajapalvelut Oy:n välisen asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta. 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen 

aikainen viestintä, markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen ja palvelutietojen välittäminen 

sekä palvelujen tarjoaminen, mielipidekyselyiden toteuttaminen sekä muut vastaavat 

lainmukaiset käyttötarkoitukset 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, ammatti, äidinkieli, mahdollinen huoltaja/edunvalvoja, 

avustettavaa avustaneiden henkilöiden nimet, avustettavan toiveet ja palautteet, mahdolliset 

luvat ja suostumukset sekä muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot ovat peräisin asiakkaalta itseltään puhelimitse, suullisesti ja kirjallisesti tai 

asiakkaan palvelujen käytöstä ja asioinnista syntyvät tiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Suomen Avustajapalvelut Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja yrityksen 

ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti 

siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
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muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 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 rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen 
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 


