
TIETOSUOJASELOSTE 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Laserek 
Kierontie 14 
26510 Rauma 
Y-tunnus 2331045-8 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Mari Rinne 
Puh. 044-5056345 
mari.rinne@laserek.fi 
 

3. Rekisterin nimi 

Laserekin asiakas- ja palkansaajarekisteri 

4. Rekisterien/henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään liiketoiminnan toteuttamiseen, asiakassuhteiden hoitoon, laskutukseen ja ylläpitoon 
sekä satunnaisten tilapäisten työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitoon kuten palkan maksuun. Rekisteristä 
luovutetaan tietoja ainoastaan tilitoimistolle sekä satunnaisesti palkanlaskijalle. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 

 5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteri pitää sisällään yrityksen yhteys- ja yritystiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot (kuten 
nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. 
Työntekijärekisteri pitää sisällään työnhakijalta itseltään saadut ja kerätyt tiedot sekä henkilön 
yksilöintitiedot: nimi, osoite- ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika. Työntekijärekisteri pitää 
sisällään edellä mainittujen tietojen lisäksi mm. sosiaaliturvatunnuksen, tilinumeron, veronumeron- ja 
verottajan vaatimat tiedot sekä palkkatiedot. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterien yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakas/tilapäisen työsuhteen syntyessä. Tiedot saadaan 
asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa 
asiakas luovuttaa tietojaan. Tilapäiseltä työntekijältä tiedot saadaan tilapäisen työsuhteen syntyessä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tarpeettomille, ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistilanteisiin 
liittyvä tietojen antaminen toimeksi annon saaneelle, kuten tilitoimistolle, ei ole henkilötietojen 
luovuttamista. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 Tarpeellinen, säilytystä vaativa manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa. Rekisterin 
käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
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käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
Henkilötietojen käsittelyissä kunnioitetaan rekisteröidyn oikeuksia ja yksityisyyden suojaa, ja noudatetaan 
henkilötietolain luomia raameja. Kerättävien henkilötietojen määrä minimoidaan, ja pyritään 
mahdollisimman paperittomaan linjaan. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
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