
TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi 
yhteyttä verkkosivustomme muiden kanavien, kuten sosiaalinen media, kautta (jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin 
voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä Palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Päivitämme ajoittain tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version www-sivuillamme, joten ole hyvä ja tarkista se 
säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen 
ehtojen hyväksynnäksi.  

1. Tiedot rekisteristä  

Rekisterin nimi:  VisionLaw asiakasrekisteri 

 Rekisterinpitäjä:   Asianajotoimisto Vision Oy 

  Talvimäentie 45, 13430 Hämeenlinna 

  Y-tunnus: 2600020-1 

Yhteystaho rekisteriasioissa:  info@visionlaw.fi 

2. Tietojen kerääminen  

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:  

• IP-osoite, muu mahdollinen tunniste sekä evästeet 
• Ohjelmisto- ja laitteistotiedot 
• Muut suostumuksen varaiset tiedot 

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet toimittanut yhteydenottolomakkeella Visionlaw- tai 
asianajotoimistotampere verkkosivujen tai alidomainien sekä verkkokaupan kautta tai sähköpostilla.  

3. Rekisterin käyttötarkoitus  

Rekisteriä käytetään tiedotteiden, suoramainonnan, tilausten, laskutuksen ja muiden asiakassuhteeseen liittyvien 
toimenpiteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Verkkopalvelussa annettujen 
tietojen perusteella pystymme myöntämään pääsyn niihin verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin, joita olet itse pyytänyt.  

Mikäli et halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta VisionLaw:lle. 

4. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle  

VisionLaw ei luovuta tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja 
yhteistyökumppaneitamme, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös 
nämä osapuolet pitävät tiedot luottamuksellisina.  

Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, 
petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista 
sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.  

5. Rekisterin suojaus  

Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä 
käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten 
suojausohjelmistojen ja  palomuurien avulla. Käyttäjän yhteystietojen päivitykseen on oikeus koko VisionLaw:n 
henkilökunnalla ja sen tai Käyttäjän valtuuttamalla asiantuntijalla. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, 
joiden työtehtäviin se kuuluu. 



 

 

6. Evästeet ja sosiaalisen median liitännäiset 

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja 
laadukkaana. Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. 
Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen emmekä voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa 
ilman evästeiden käytön hyväksymistä. 

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median 
palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten Internetsivujen evästeiden tallentumisen 
tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan 
sosiaaliseen mediaan.  

7. Rekisterin tarkastusoikeus 

Jokaisella on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu 
sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on 
todistettava oma henkilöllisyytensä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa määritellylle 
rekisteriasioita hoitavalle taholle.  

8. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän 
hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu. 

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen  

Muutokset tietosuojaselosteemme päivitetään viipymättä verkkopalveluumme. Laadittu 1.8.2017.  

 


