Henkilötietojen käsittely Asianajotoimisto Blackbird Oy:n
sidosryhmärekisterissä
Tätä selostetta sovelletaan www.blackbirdlaw.fi-verkkosivuston, muun Blackbirdin verkkoviestinnän,
markkinoinnin, yhteydenottojen sekä tapahtumien kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.
Asiakkaiden (päämiesten) henkilötietojen käsittelyä koskee erillinen seloste.

1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
peruste

Asianajotoimisto Blackbird Oy:n
sidosryhmärekisteri
Asianajotoimisto Blackbird Oy
Y-tunnus 2853211-3
Osoite: Puutarhakatu 12, 20100 Turku
Puhelin: +358 50 359 9823
Sähköpostiosoite: info@blackbirdlaw.fi
Rekisterin yhteyshenkilö on toimitusjohtaja
Matleena Engblom.
Postiosoite: Puutarhakatu 12, 20100 Turku
Puhelin: +358 50 359 9823
Sähköpostiosoite:
matleena.engblom@blackbirdlaw.fi
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:
- Verkkosivujen käyttämisen seurantaan ja
kehittämiseen
- Asiakasviestintään
- Markkinointiin
- Yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen
- Tapahtumailmoittautumisten
vastaanottamiseen ja hallintaan
- Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen
- Palveluiden ylläpitoon
- Markkinatutkimuksiin
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f alakohtaan
(rekisterinpitäjän oikeutettu etu).
Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu tiedottaa
liiketoiminnastaan ja kehittää sitä sekä näin tarjota
palveluidensa käyttäjälle entistä parempaa
palvelua.
Sähköinen suoramarkkinointi henkilökohtaisiin
yksityisiin henkilötietoihin (ei esim. henkilön
yrityssähköpostin) perustuu rekisteröidyn
suostumukseen.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin
sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän toiminnan
kehittämisen ja markkinoinnin kannalta
tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja, joita
ovat erityisesti:
-

-

-

Yksilöinti- ja yhteystiedot kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
titteli tai asema organisaatiossa
Evästeillä kerätty, epäsuoraan tunnistava
henkilötieto www.blackbirdlaw.fi
verkkosivun käytöstä
Tapahtumien osallistumistiedot
Tiedot, joita rekisteröity toimittaa esim.
yhteydenottopyynnön yhteydessä.
Rekisteröidyn antamat suostumukset ja
kiellot
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyn
itsensä antamat tiedot, joita kerätään
markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen tai
yhteydenottopyyntöjen kautta sekä erilaiset
hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet,
kuten väestötietojärjestelmä ja verkkosivut.
Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja
päivittää niitä koskevia palveluja tarjoavilta
yrityksiltä ja viranomaisilta sekä sen yhteisön
verkkosivuilta, jonka puolesta rekisteröity toimii.

6. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja
voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän
asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei
säännönmukaisesti luovuteta sivullisille lukuun
ottamatta IT-palveluntarjoajaa, joka käsittelee
evästeillä kerättyä epäsuoraan tunnistettavissa
olevaa henkilötietoa verkkosivun käytöstä. ITpalveluntarjoajan kanssa on sovittu henkilötietojen
käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen
edellyttämällä tavalla.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja
poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle huolehdimme asianmukaisista
suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja
vapauksien varmistamiseksi sovellettavan
tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan
kuin se on tarpeellista tässä selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi
tai lainsäädännöstä johtuvista syistä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Tietojen säilytys

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietoja
säilytetään niin kauan kun kyseinen rekisteröity
toimii yhteisön edustajana rekisterinpitäjän
suuntaan. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa
ajassa kyseisen roolin päätyttyä rekisterinpitäjän
saatua tiedon asiasta.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen
ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan
osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien
toteuttamiseksi.
9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä
oikeus pyytää tiedon poistamista,
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus
peruuttaa suostumus

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa
oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.
Kuitenkin sellaisia henkilötietoja, jotka ovat
välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden
säilyttämistä laki tai hyvä asianajotapa edellyttää,
ei voida poistaa.
Käsitellessämme henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus
milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.
Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei
käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa
henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan lain
edellyttämässä laajuudessa. Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramarkkinointia varten.

11. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti
tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa
henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus
saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja
siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.
Jos rekisteröity käyttää em. oikeuttaan, hänellä on
oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan
rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti
mahdollista.
Voit käyttää kohdissa 9-11 selostettuja oikeuksiasi
lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen
matleena.engblom@blackbirdlaw.fi

13. Oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole
asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa
tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät
tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

