Jämin Tilipalvelu Ky:n tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyseloste
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että asiakkaamme saavat tiedon omien henkilötietojensa
käsittelystä käyttäessään Jämin Tilipalvelu Ky:n palveluita. Tämä informaatio annetaan
täyttääksemme em. asetuksen vaatimukset.
Tämä koskee henkilötietojen käsittelyä:
- kirjanpidon, palkanlaskennan ja veroilmoitusten laatimisessa tarvittavia henkilötietoja
- isännöintitehtävissä osakkeiden omistajien ja vuokralaisten henkilö- ja osoitetietoja
- laskutuspalveluja varten kerätään asiakkaan puolesta laskutus- ja osoitetietoja
- tieyksiköiden laskennassa tarvittavia kiinteistöjen osoite- ja teiden käyttötietoja
- muille viranomaisille mm. kaupparekisteriin annettavissa palveluissa tarvittavia tietoja
Rekisterin pitäjä
Jämin Tilipalvelu Ky , Y-tunnus 0752936-1
Jämijärventie 28 B 2
38800 Jämijärvi
Henkilötietojen käyttäminen
Asiakkaiden henkilötietoja käytetään yksilöimään henkilöt ja yritykset tehtäessä esim.
kirjanpitoaineistoja, ilmoituksia ja selvityksiä viranomaisille kirjallisesti tai sähköisesti.
Henkilötietoja käytetään asiakkaiden suostumuksen perusteella annettavien
palveluiden yhteydessä ja laskutusrekisterissä asiakkaille annettavien palveluiden
laskutustietoja varten.
Tallennettavat rekisteritiedot
Viranomaisia varten kerätään asiakasrekisteriin henkilön nimi, henkilötunnus,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä osoite ja yrityksistä myös y-tunnus ja
omistajatietoja.
Oikeus tarkistaa omat tiedot ja korjata niitä
Halutessaan asiakas voi tarkistaa mitä tietoja on tallennettu tilitoimiston rekistereihin ja
tarvittaessa pyytää tekemään korjauksia tai täydennyksiä virheellisiin tietoihin.
Tietojen poistaminen
Viranomaisia varten kerättyjen yksilöintitietojen poistaminen päättää samalla myös
palveluiden käyttämismahdollisuuden, joten välttämättömiä tietoja ei voida sen takia
poistaa ilman palvelutarjonnan päättymistä. Kirjanpito- ja palkkahallinnon säilytysaikavaatimusten takia tositeaineistossa olevia tietoja ei voida poistaa ennen määräaikojen
päättymistä.

Valitusoikeus
Asiakkaallamme on oikeus valittaa, jos hän pitää henkilötietojensa käsittelyä tilitoimistossa
tietosuoja-asetuksen vastaisena. Valitus voidaan tehdä tietosuojavaltuutetulle.
Tietojen kerääminen ja luovuttaminen
Palvelua aloitettaessa kerätään tarvittavat tiedot asiakkaalta itseltään tai suostumuksen
perusteella joltakin toiselta vastuulliselta taholta. Lisäksi pyydetään valtakirjaa sähköisten
ilmoitusten tekemiseen vero- ja muille viranomaisille.
Mitään asiakkaidemme tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan
suostumusta.
Tietojen säilyttäminen ja käsittelijät
Asiakassuhteiden perusteella asiakastiedot voivat olla käytössämme vuosikymmenien ajan.
Tietoja käsittelevät pääosin Jämin Tilipalvelu Ky:n henkilökunta ja yrittäjä Timo Hinttu. Lisäksi
tietoja käsittelevät tarpeellisilta osin muut toimistoon palkatut kirjanpidon kiireapulaiset ja
työ- tai opiskelijaharjoittelijat, joiden kanssa tehdään salassapitosopimukset ennen töiden
aloittamista.
Tietoihin voivat päästä myös kirjanpito-ohjelmien toimittajat ATK-ohjelmien
ongelmatilanteita ratkottaessa ja IT-tukihenkilö.

Lisätietoja
tietosuoja@om.fi

