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Nimi

4
Henkilötieto-
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1
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Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

LaatimispäiväLue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Osoite

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

5
Rekisterin
tietosisältö

Tämä ohje suljetaan klikkaamalla yläkulman ruutua. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia. Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä.  Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.
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B ATK:lla käsiteltävät t iedot

A Manuaalinen aineisto


	tyhjennys: 
	pvm: 14.2.2017
	nimi: Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
	osoite: Verkatehtaankatu 4 as. 501, 20100 TURKU
	yhteystiedot: 050 552 0024, laki@kumpuvuori.fi
	nimi2: Jukka Kumpuvuori
	osoite2: Verkatehtaankatu 4 as. 501, 20100 TURKU
	yhteystiedot2: 050 552 0024, laki@kumpuvuori.fi
	rekisteri: WebCase-rekisteri
	tarkoitus: WebCasen rekisteri on tarkoitettu lakitoimiston asiakkaiden tietojen ylläpitoon ja säilytykseen, sekä toimiston laskujen tekoon ja reskontran ylläpitoon. 
	tietosisältö: Tallennettavat tiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus / syntymäaika, yhteyshenkilö, ammatti, työpaikka, vakuutusyhtiön tiedot.

Lisäksi tallentuvat laskutustiedot sekä niihin johtaneet toimenpiteet.
	tietolähteet: Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omasta toiminnasta, ja niitä saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
	luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman rekisteröidyn suostumusta.
	siirto: 
	manuaali: Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteri on tallennettu tietokantaan,
johon pääsy suoraan edellyttää pääkäyttäjän salasanaa. Salasanaa hallinnoi
yksi vastuuhenkilö kerrallaan ja se vaihdetaan vastuuhenkilöin vaihtuessa.
	atk: Tietovaraston käyttöoikeus perustuu erikseen myönnettäviin käyttöoikeuksiin.
Oikeudet myöntää operatiivisesta järjestelmästä vastaava taho. Rekisteri on
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä 
suojakeinoilla. Käyttöoikeuden omaavilta henkilöiltä pääsy aineistoon on rajattu
niin, että vain sille yhteisölle tarkoitetut tiedot ovat nähtävissä, johon
kyseinen henkilö itse kuuluu.

	tulostus: 


