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TIETOSUOJASELOSTE LÄHIPIIRIREKISTERISTÄ 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Lehto Group Oyj  
Voimatie 6 B 
90440 Kempele  
(jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Virpi Virtanen 
puh. 0207 600 900 
tietosuoja@lehto.fi 
 

3. Yleistä 
Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Rekisterinpitäjä 
pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden 
vaikutuksista. Rekisterinpitäjä kehottaa sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä 
koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.8.2020. 

 
4. Rekisteröity 

Lähipiirirekisteri sisältää Rekisterinpitäjän lähipiiriin kuuluvien avainhenkilöiden sekä näiden avainhenkilöiden läheisiin 
perheenjäseniin luettavien henkilöiden henkilötietoja. 
 
Rekisterinpitäjän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä  ovat määräysvaltaa ja huomattavaa vaikutusvaltaa Rekisterinpitäjänä 
toimivassa yhtiössä käyttävät henkilöt sekä yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä hankinnan avainhenkilöt. 
Avainhenkilöiden läheisiin perheenjäseniin kuuluvia henkilöitä ovat avainhenkilön avo- tai aviopuoliso, lapset ja 
huollettavat ja avainhenkilön puolison lapset sekä huollettavat. 
 
Rekisterissä voidaan säilyttää myös sellaisen henkilön yhteystietoja, joka toimii yhteyshenkilönä yhtiössä, jossa jollain 
lähipiiriin kuuluvasta rekisteröidystä on määräys- tai vaikutusvalta. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Lähipiirirekisteriä ylläpidetään lähipiiriliiketoimien luotettavan seurannan mahdollistamiseksi. Tilinpäätöksen 
laatimisen yhteydessä yhtiöllä tulee olla valmius selvittää mm. tilintarkastajalle, keitä yhtiön lähipiiriin kuuluu, mihin 
lähipiirisuhteet perustuvat sekä millaisia liiketoimia yhtiön ja sen lähipiirin välillä on tehty. Käsittely perustuu 
lakimääräisten velvoitteiden täyttämiseen.  

 
6. Rekisterin sisältämät tiedot 

Lähipiirirekisteri voi sisältää seuraavia Rekisteröidyn henkilötietoja: rekisteröidyn nimi, yhteystiedot, henkilötunnus,  
yhtiö, jossa rekisteröidyllä on vaikutusvalta ja kyseisen vaikutusvallan peruste. 

 
7. Henkilötietojen vastaanottajat 

Lähipiirirekisteriin kuuluvia tietoja voivat käsitellä sellaiset yhtiön laki- ja talousosaston johtajat ja työntekijät, jotka 
työkseen tarvitsevat tätä tietoa sekä yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen koostamisessa tai lähipiiriliiketoimien 
selvittämisessä avustavat konsultit. Tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta muille kuin tässä mainituille tahoille.  
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8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:N ulkopuolelle.  

 
9. Tietolähteet 

Tiedot kerätään yhtiön lähipiiriin kuuluvalta rekisteröidyltä itseltään tai muulta rekisteröidyiltä. 
 

10. Henkilötietojen säilyttämisaika 
Lähipiiriin kuuluvaa rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan  kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden tilinpäätöksen 
hyväksymisestä, jona lähipiiriin kuuluvan rekisteröidyn kuuluminen yhtiön lähipiiriin on päättynyt.  Yhteyshenkilöä 
koskevat henkilötiedot poistetaan heti, kun niille ei ole enää tarvetta muun rekisteröidyn lähipiiriin kuulumisen vuoksi.  
 

11. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt 
Tiedot säilytetään sähköisessä tietokannassa,  joka on salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattu ja niiden 
käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä tietoisin. Tietojen 
paikkaansapitävyys tarkistetaan vuosittain Reksiteröidyltä tietojen täsmällisyyden varmistamiseksi. 
 

12. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus esittää alla mainittujen oikeuksien käyttöä koskeva riittävän yksilöity pyyntö Rekisterinpitäjälle 
osoitteeseen tietosuoja@lehto.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 
tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella. 

 
a. Oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto hänen henkilötietojensa käsittelystä. 
 

b. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada pääsy 
omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää henkilötietojaan sekä pyytää, että 
Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. 

 
c. Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita 
alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen 
velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta. 

 
d. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli sille 
on olemassa jokin tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste. 

 
13. Kanteluoikeus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä. Suomessa 
valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden käyttö ei rajoita 
rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja 


