Iisalmen Tilitiimi Oy:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Iisalmen Tilitiimi Oy
Pohjolankatu 26
74120 Iisalmi
050 464 9991, 050 464 9993
2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Arja Kainulainen
Mika Husso
Pohjolankatu 26
Pohjolankatu 26
74120 Iisalmi
74120 Iisalmi
050 464 9991
050 464 9993
arja.kainulainen@iisalmentilitiimi.fi
mika.husso@iisalmentilitiimi.fi
3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään niiden verotus-, talous- ja palkkahallinnon asioiden hoitamiseksi, jotka on
sovittu Iisalmen Tilitiimi Oy:n hoidettavaksi. Lisäksi tietoja käytetään rahanpesulain
vaatimusten täyttämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää kaikki ne tiedot, jotka tarvitaan sujuvaan asiakaspalveluun ja asiakkaiden
asioiden hyvään hoitamiseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tai joltakin sen sidosryhmään kuuluvalta (Verohallinto,
Kela, pankit tms.)
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Iisalmen Tilitiimi Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta viranomaisia ja muita,
joilla on lakisääteinen oikeus saada ne. Lisäksi tietoja luovutetaan rekisteröidyn pyynnöstä
hänen nimeämälleen taholle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pois lukien
tilanne, jossa rekisteröity tätä itse pyytää).
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Henkilötietoja sisältävien tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se
kuuluu. Rekisterin käyttöön oikeutetulla käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Muut tallennetut tiedot:
Henkilötietoja sisältävien tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se
kuuluu. Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa toimistotilassa, johon ei ole ulkopuolisilla
pääsyä.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö
osoitteeseen: Iisalmen Tilitiimi Oy, Pohjolankatu 26, 74120 Iisalmi.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi
tai täydennettäväksi rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Oikaisupyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö
osoitteeseen: Iisalmen Tilitiimi Oy, Pohjolankatu 26, 74120 Iisalmi.

Muutokset tähän rekisteriselosteeseen
Tehdessämme muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, merkitsemme päivämäärän, jolloin
muutos on tehty.
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