
LAKIASIAINTOIMISTO ANTTI TIEVA 

 

LAKIPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA REKISTERISELOSTE 

 

Lakiasiaintoimisto Antti Tievan yhteystiedot: Lakiasiaintoimisto Antti Tieva Snellmaninkatu 2 C 

67100 Kokkola, toimisto@anttitieva.fi, puh. 050-535 9281, www.anttitieva.fi  

Lakiasiaintoimisto Antti Tievan Y-tunnus on 2943516-3 

Lakiasiaintoimisto Antti Tievan lakimiehet ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Heidät 

on kirjattu valtakunnalliseen oikeudenkäyntiavustajaluetteloon. Lakiasiaintoimisto Antti Tievan 

palveluhinnasto on esitelty osoitteessa www.anttitieva.fi. Lakiasiaintoimisto Antti Tievalla on 

yritystoiminnan vakuutukset mukaan lukien varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. 

Vakuutuksen antajan tiedot ovat OP Pohjola Oy, www.op.fi  

 

REKISTERISELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä  

Lakiasiaintoimisto Antti Tieva Y-tunnus: 2943516-3   

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Lakimies, oikeudenkäyntiavustaja Antti Tieva puh: 050-535 9281, toimisto@anttitieva.fi    

 

3. Rekisterin nimi  

Lakiasiaintoimisto Antti Tievan asiakkuuteen ja toimeksiantoon perustuva rekisteri.    

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, 

kehittämiseen ja hallintaan liittyen.    

 

5. Rekisterin tietosisältö   

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: perustiedot kuten nimi, yhteystiedot 

(postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), yksityisasiakkaiden osalta henkilö-

tunnus, asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten 

asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen 

hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen 

asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet    

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet   

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä 

erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja 

luottotietorekisterit.     

 

 

 

 



7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei 

luovuteta sivullisille. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin 

tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimusteitse.    

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet   

Lakiasiaintoimisto järjestää rekisterin tietoturvan vaativalla tavalla sekä pyrkii asianmukaisin 

teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin 

manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää 

henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän 

henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu 

käyttöoikeus liittyy.  

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus   

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 

rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö lakiasiaintoimiston rekisteriasioita 

hoitavalle henkilölle. Tarkastus- tai korjauspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeuden toteuttamisessa huomioidaan mahdollinen lakiin 

perustuva lakimiehen salassapitovelvollisuus.  

 


