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TIETOSUOJASELOSTE ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERISTÄ  

  

  

1. Rekisterinpitäjä  

Lehto Tilat Oy (2034041-6)  

Voimatie 6 B, 90440 KEMPELE  

(jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)  

  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Liisa Laaksonen 

Väritehtaankatu 8, 01300 VANTAA 

puh. 0207 600 900 

tietosuoja@lehto.fi  

  

3. Rekisterin sisältämät tiedot  

Asiakas- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia rekisteröityjä, eli eri yritysten yhteyshenkilöitä tai 

yksityisiä maanomistajia, koskevia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli, henkilön edustaman 

yrityksen nimi, kiinteistöä koskevia tietoja, sekä puhelin- ja/tai sähköpostikeskustelujen sisältöjä, jotka koskevat 

tontteja, rakennushankkeita tai asiakaspalautteita. Lisäksi voidaan käsitellä yhteistyökumppaneiden työntekijöiden 

työnteko-oikeuteen ja työehtoihin liittyviä tietoja sekä näiden lisäksi myös muuta soveltuvan lainsäädännön 

edellyttämää tietoa.  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteiden hallinnointiin, hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpidon 

toteuttamiseen, kohdennetun markkinointiviestinnän toteuttamiseen uusien yhteistyötahojen löytämiseksi sekä 

hankekehitykseen ja rakennusprojektien toteuttamiseen. Käsittelyn tarkoituksena on Rekisterinpitäjän ja 

rekisteröityjen välisen yhteistyön ylläpitäminen ja yhteydenpidon tehostaminen. Tämän lisäksi henkilötietoja 

käsitellään asiakaskyselyiden vastausten osalta.  

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:  

 

1. Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen välisen sopimuksen 

täytäntöönpano  

2. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakkuus- ja yhteistyösuhteitaan  

3. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu markkinoida palveluitaan nykyisille ja uusille potentiaalisille asiakkaille 

  

5. Henkilötietojen vastaanottajat  

Henkilötietoja käsittelevät Rekisterinpitäjän palveluksessa olevat myyntitehtäviin ja hankekehitykseen valtuutetut 

henkilöt sekä projektien vastuuhenkilöt omien työsuhteeseen perustuvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Tietojen 

käsittelijöinä toimivat myös tietojärjestelmien toimittajat.  

 

Yhteistyökumppaneiden työntekijöitä koskevia tietoja voidaan luovuttaa hankkeiden tilaajille. 

 

Henkilötietoja voidaan hallinnollisista syistä Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen käsitellä myös 

Rekisterinpitäjän emoyhtiö Lehto Group Oyj:n sisällä.  
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Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille tuomioistuinten lainvoimaisten tuomioiden ja viranomaisten 

lakiin perustuvien määräysten perusteella.  

  

6. Tietolähteet  

Henkilötiedot kerätään julkisilta verkkosivuilta, ulkoisten toimijoiden tarjoamista asiakasrekistereistä ja 

rekisteröidyltä itseltään. 

  

7. Henkilötietojen säilyttämisaika  

Henkilötietojen säilyttämisaika vaihtelee käsittelytarkoituksen mukaan ja tietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään 

kuin se on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty.  

 

Projektien yhteyshenkilöiden osalta tietoja säilytetään 10 + 1 vuotta rakennusurakan vastaanottamisesta. 

Säilytysaika perustuu yhtiön ja Rekisterinpitäjän välillä solmittuun urakkasopimukseen, jossa urakoitsijan vastuuaika 

määräytyy YSE 1998 -ehtojen mukaan. 

  

8. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Rekisteröidyllä on oikeus aina vastustaa suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Samoin käsittelyn 

perustuessa Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

  

9. Rekisteröidyn muut oikeudet  

a. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada 

pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman 

aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  

  

b. Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita 

alkuperäisiin tarkoituksiin, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista 

perustetta tai, kun rekisteröity käyttää jäljempänä mainittua vastustamisoikeuttaan eikä käsittelylle ole 

perusteltua syytä.  

  

c. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli 

tiedot ovat paikkansapitämättömiä; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity ei halua tietoja poistettavan; 

Rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä 

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai rekisteröity on vastustanut 

henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityistilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen 

todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut edut rekisteröidyn perusteet.  

  

d. Oikeus tietojen siirtämiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa 

silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus ja kun käsittely 

suoritetaan automaattisesti.   
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e. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus 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 

kuitenkaan rajoita rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.  

  

10. Tietopyyntöjen ja muiden rekisteröityjen oikeuksia koskevien pyyntöjen toteuttaminen  

Rekisteröity voi osoittaa edellä kohdissa 8 ja 9 mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön 

osoitteeseen tietosuoja@lehto.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja 

varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä 

pyynnön toteuttamisesta tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.  

  

11. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt  

Rekisterinpitäjä on sitoutunut käsittelemään ja suojaamaan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Rekisterinpitäjän palvelimelle on salattu. Sähköisesti 

käsiteltävä aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin 

suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää 

järjestelmien käyttöä.   Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ainoastaan tehtäviin 

valtuutetuilla henkilöillä on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Järjestelmien auditoinnit suoritetaan säännöllisesti 

tietoturvan jatkuvuuden varmistamiseksi.   

  

12. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

  

13. Automaattinen päätöksenteko  

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  

  


