
Tietosuojaseloste 
Tama on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja 
henkilotietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty 
tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Y-tunnus 2155293-9 asiakkaille, 
potentiaalisille asiakkaille, potentiaaliselle henkilokunnalle, 
palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille seka verkkosivuston kayttajille. 

1. Tiivistelma henkilotietojen kasittelysta:

Henkilotietojen kasittelija 

Kukoistus / Ajatusrinki 

Y-tunnus: 2155293-9

Osoite: Ei varsinaista liiketilaa.

Puh. 041 545 8012

Yhteyshenkilo henkilotietoja koskevissa asioissa 

Yrityksen omistaja, Elise Liikala

Sähköpostitse: info@eliseliikala.com

Kenen tietoja kasittelemme? 

• Toiminimen järjestämään toimintaan osallistuneet

• Asiakkaat

• Potentiaaliset asiakkaat

• Palveluntoimittajat

• Sidosryhmät

• Potentiaalinen henkilökunta

• Työnhakijat

• Verkkosivun kävijät

Mista saamme tiedot? 

• Toimintaan osallistuneen tai asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta
itseltään

• Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

• Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään

• Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään

• Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään

• Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään



• Verkkosivuston käyttäjästä sivusto voi tallennetaa IP-osoiteen, jos kävijä
suostuu ottamaan vastaan evästeen/evästeitä, jota sivu käyttää.

Kuinka kauan kasittelemme tietojasi? 

• Uutiskirjetilaajien/markkinointiviestien vastaanottajien tietoja säilytetään niin
kauan, kunnes tilaaja ilmoittaa ettei ole halukas vastaanottamaan viestejä.

• Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kun käsittelyperuste on olemassa
eli arvioidaan, että asiakas- tai muu toimintaan perustuva suhde kestää.

• Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa.
Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun ex- 
asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.

• Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden
täyttämisestä.

• Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön
päättymisestä.

• Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa
säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.

• Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin
päättymisestä.

• Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään kulloisenkin verkkosivualustan
toimittajan käytänteiden mukaisesti. Toisin sanoen, tietoja säilytetään niin
kauan, kun verkkosivualustan toimittaja niitä säilyttää. Tällä hetkellä käytössä
ovat WordPress ja Hostingpalvelun verkkoalustat.

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. 
Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä 
muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka 
aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on 
säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä 
mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja. 

Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat 
osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja 
muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden 
vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa 
vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien. 

Naita tietoja kasittelemme 

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden 
kasittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla 
julkisesti, esimerkiksi: 

• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Työnantaja
• Henkilötunnus



• IP-osoite
• Ammattinimike

Oikeutesi 

• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.

• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai
puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään
tiedot oikeiksi.

• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet
henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä
joitain henkilötietojasi.

• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi
käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi
henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia
sinuun.

• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei
ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan
kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai
ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet
eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle.

• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos
katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

• Oikeus siirtaa tiedot jarjestelmasta toiseen. Sinulla on oikeus saada
jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä
tiedostomuodossa.

Voit halutessasi pyytää tietoa tallennetuista tiedoistasi ottamalla yhteyttä
toiminimen omistajaan Elise Liikalaan sähköpostitse: info@eliseliikala.com

Miksi kasittelemme tietojasi? 

Y-tunnuksen 2155293-9 haltija käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja.
Pääosin käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito asiakkaiden ja
toiminnasta kiinnostuneiden kanssa esimerkiksi sähköpostitse lähetettävän
uutiskirjeen muodossa.

Muista kuin asiakkaista kerätään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 
yhteydenpidossa näiden henkilöiden kanssa. 

• Asiakassuhteen hoitaminen

• Markkinointi

• Sidosryhmätoiminta

Kuka muu kasittelee tietojasi? 



Y-tunnuksen 2155293-9 haltija käyttää henkilötietojen käsittelyssä 
apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden y-tunnuksen 
haltija uskoo toimivan lain edellyttämällä tavalla. Toimittajia ovat vuonna 
2020 ja 2021 mm.:

• it-palvelufirma Suomen Hostingpalvelu

• it-palvelufirma Wordpress

• it-palvelufirma MailChimp

Kuinka suojaamme tietosi? 

• Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä perustellusti
tarvitsevat

• Rajaamme rekisteriin pääsyn yrityksille, jotka toimivat palveluntarjoajina
it-järjestelmien ylläpidossa. Yritykset on listattu yllä.




