
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.05. 2018

Rekisterinpitäjä: Therabit Ky
Osoite: Kirkkotie 15, 76150 Pieksämäki
Puhelin +358400313721
email: kaririikkila@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kari Riikkilä
Osoite: Kirkkotie 15, 76150 Pieksämäki
Puhelin: +358400313721
email: kaririikkila@gmail.com

Rekisterin nimi:
Therabit Ky:n omistajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Therabit Ky:n omistajarekisterin tarkoitus on pitää lakisääteistä luetteloa Therabit Ky:n yhtiömiehistä yhtiön 
toiminnan ja siihen liittyvän kehittämistyön ja ylläpidon turvaamiseksi, sekä palvelun tilaajien ja viranomaisten 
erikseen nimeämien säädösten perusteella vaatimien tietojen hankkimiseksi, säilyttämiseksi ja luovuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Therabit Ky:n yhtiömiesten nimet, syntymäajat, sosiaaliturvatunnukset ja kansalaisuudet sekä palvelun tilaajan tai 
viranomaisen erikseen nimenomaisen säädöksen perusteella vaatimat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Therabit Ky:n omistajarekisterin tiedot saadaan Therabit Ky:n yhtiömiehiltä itseltään sekä palvelun tilaajan tai 
viranomaisen erikseen nimeämän säädöksen perusteella vaatimat tiedot sieltä mistä ne edellytetään hankittaviksi. 

Tietojen säännömukaiset luovutukset:
Therabit Ky:n omistajarekisterin tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien palveluiden 
tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle vain sopimuksen, suostumuksen ja/tai 
nimenomaisten säädösten perusteella. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Therabit Ky:n omistajarekisterin manuaalinen aineisto arkistoidaan lukitussa tilassa yhtiön lakkauttamiseen asti, 
ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Tiedot hävitetään niin, ettei kukaan ulkopuolinen pääse niihin käsiksi.
Therabit Ky:n omistajarekisterin ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella ja 
irtokovalevyllä. Laite ja aineisto on suojattu salasanalla ja ulkopuoliselta käytöltä. Ne säilytetään lukitussa tilassa. 
Rekisteriin talletetut tiedot hävitetään yhtiön lakkautuessa ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Tiedot hävitetään 
niin, ettei kukaan ulkopuolinen pääse niihin käsiksi. Säädösten edellyttämän, ulkoistetun kirjanpitopalvelun 
materiaalin säilytyksestä vastaa kirjanpitopalvelu niin kauan kuin materiaali on sen hallussa. Palvelun tilaajan tai 
viranomaisen erikseen nimenomaisen säädöksen perusteella vaatimien ja saamien tietojen säilytyksestä vastaa 
kyseessä oleva tilaaja tai viranomainen.

Tarkastusoikeus:
Therabit Ky:n omistajarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 
26 §). Itseä koskeviin tietoihin on oikeus tutustua ja saada ne kirjallisena. Pyyntö esitetään Kari Riikkilälle, joka 
antaa tiedot tarkistettuaan pyytäjän henkilöllisyyden tai lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Tiedon korjaamisvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Korjaamisvaatimuksessa on perusteltava ja tarkasti yksilöitävä, 
mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on tekijän mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään 
tekemään. Tarkastuspyynnössä voi käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta saatavaa lomaketta 
Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus. Korjausvaatimus esitetään Kari Riikkilälle.
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