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1. Rekisterinpitäjä 

Porin Pikatoimisto Oy 

Pajulantie 50 

28400 ULVILA 

Y-tunnus: 0831536-5 

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme tai muista 

yhteistyökumppaneistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu 

asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja 

niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi 

suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä 

määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme asiakas-/työsuhdettamme tai 

muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, 

joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin 

kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti. 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa 

Jaana Mäkilä 

puh: 02 533 5337 

info@pikatoimisto.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Porin Pikatoimisto Oy:n asiakas- ja henkilöstörekisteri. 

 

4. Rekisterin pitämisen peruste 

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, työsuhteen tai muun asiallisen 

yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai työsuhteen hoitaminen, asiakkaan tai työntekijän ja 

rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen 

henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, 

rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin 

suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta 

luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. 



 
 

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja 

rekisterinpitäjän välillä solmitun sopimuksen, taikka rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakas-, 

asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen 

käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

- kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi 

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

- kotisivujen ja somekanavien ylläpito 

- laskutus ja kirjanpito 

- analysointi ja tilastointi 

- tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen 

- sisällöt ja niiden personointi 

- henkilöstöön liittyvät lakisääteiset velvoitteet 

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

- rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, 

puhelinnumerot ja ammatti 

- yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti 

- yrityksen nimi ja y-tunnus 

- sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja 

tiedot palveluiden käytöstä 

- tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista 

- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

- tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä 

Henkilöstöön liittyen voidaan käsitellä työsuhteeseen liittyviä tietoja, kuten työsopimuksen sisältöä, 

palkkausta tai muita asiaankuuluvia tietoja. 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan itse suoraan järjestelmään, 

sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla 

luovuttamana asiakassuhteen aikana tai julkisista ja muista käytetyistä rekistereistä. Henkilötietoja 

kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, 

luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä taikka 

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

Työntekijän tiedot kerätään työhakemuksista, työsopimuksista ja palkanmaksuun liittyvistä 

tiedoista. 

 

8. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen 

tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Jos käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän 

henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää 

tunnistettavissa. 



 
 

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, 

jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen 

päättymisen jälkeen. 

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja 

noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun 

henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja 

velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja 

voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin 

käyttötarkoitusten mukaisten tehtävien, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään 

suorittamiseen. 

 

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle., ellei se ole palvelun teknisen 

toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii 

riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 

11. Kielto- ja tarkastusoikeus 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä 

olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse info@pikatoimisto.fi. 

 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja 

markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai 

sähköpostitse info@pikatoimisto.fi. 

 

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän 

markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai 

sähköpostitse info@pikatoimisto.fi. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä 

olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse 

toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai 

sähköpostitse info@pikatoimisto.fi. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme 

rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla 



 
 

suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.  

Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html 

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 

salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot 

säilytetään lukituissa tiloissa. 

 

13. Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely nettisivulla 

Verkkopalvelu www.pikatoimisto.fi on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. 

Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä 

henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä 

kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun 

sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon 

keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on 

luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/ 

 

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien 

tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka 

sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-

evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat 

laitteelle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa 

esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön 

analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja 

seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty 

tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. 

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata 

selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet 

muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. 

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat 

mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat 

saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi 

mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät 

kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai 

yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, 

jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pisteen kokoinen 

kuvatiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan 

nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella 

mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää. 

Käytössämme voi olla myös Google Adwords ja Facebook -evästeet, joilla tilastoidaan ja 

kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole 

tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. 

 

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä 



 
 

kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi 

tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista 

sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. 

 

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos 

palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute 

lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat 

palveluun. 

Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana 

lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja 

suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden 

kannalta arkaluonteisten tietojen osalta. Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija. 

 

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden 

käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. 

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin 

käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden 

tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa 

aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. 

 

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai 

toimintamme ja palveluidemme kehittymisen vuoksi. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan 

uusimman version selosteesta. Muutoksista tiedotetaan kotisivuilla www.pikatoimisto.fi. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.08.2018. 


