
 

 

Hero Tolk Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Hero Tolk Oy on kaikessa toiminnassaan sitoutunut toimimaan lakien ja asetusten 

mukaisesti. Tässä asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Hero Tolk Oy 

käsittelee ja suojaa asiakkaidensa henkilötietoja EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukaisesti. 

 

1.REKISTERIN NIMI 

Hero Tolk Oy:n Asiakasrekisteri 

2. REKISTERINPITÄJÄ  

Hero Tolk Oy 
Yrjönkatu 23 B, 00100 Helsinki 
Puhelin: +358 10 422 55 11 
myynti@herotolk.fi 

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Patrick Bayer patrick.bayer@herotolk.fi  puh. 010 422 5511  

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTEET 

Tallennamme vain tietoa, joka on välttämätöntä laadukkaiden tulkkaus- ja 

käännöstoimeksiantojen toteuttamiseksi. Käsittelemme luottamuksellisesti henkilötietoa, joka 

on asiakkaidemme tai heidän yhteyshenkilöjensä luovuttamaa tietoa. Tietoa käytetään 

asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Hero Tolk Oy:n ja asiakkaan välisten 

toimeksiantojen laskuttamiseen. Asiakastietojen käsittely perustuu Hero Tolk Oy:n ja 

asiakkaan väliseen sopimukseen ja/tai suostumukseen. 
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5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Tallennamme tietoa henkilöistä, jotka ovat yrityksen asiakkaana olevan työnantajayhteisön 

yhteyshenkilöitä, eli Hero Tolk Oy:hyn yhteydessä olleet henkilöt. Hero Tolk Oy kerää 

asiakkaidensa yhteyshenkilöistä seuraavat tiedot: 

• Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot 

• Asiakasportaalin kirjautumistiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitusehdot.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  

Tallennamme vain asiakkaiden Hero Tolk Oy:lle antamia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 

laadukkaiden tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen toteuttamiseksi. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖMUKAISET LUOVUTUKSET 

Hero Tolk Oy:n asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan 

talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Hero Tolk Oy:n yhteistyökumppaneille, 

esimerkiksi toimeksiantojen laskutusta tai teknistä ylläpitoa varten.  

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hero Tolk Oy:n 

työntekijät ja yhteistyökumppanit, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä 

henkilötietoja. Järjestelmiin pääsy edellyttää aina käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. 

Henkilötietojen luottamuksellisesta käsittelystä on huolehdittu salassapitosopimuksin. Tietoja 

käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla 

suojattuja. Yrityksen toimitilat ovat lukittu, ja niihin on pääsy vain asianomaisilla. 

Manuaalisesti tallennetut henkilötiedot säilytetään lukollisissa kaapeissa. 



 

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme asiakasrekisteriin tallennettua henkilötietoa ainoastaan niin kauan ja siinä 

laajuudessa kuin siihen on sopimuksen täyttämiseen tai muuhun toimeen perustuva tarve, tai 

muu laillinen peruste tai vaatimus. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan 

tietoturvallisella tavalla. 

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN 

OIKEUDET 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hero Tolk Oy:n 

asiakasrekisteriin on tallennettu ja hänellä on oikeus vaatia itseään koskevien, epätarkkojen ja 

virheellisten henkilötietojen oikaisua. Rekisteröity voi myös vaatia henkilötietojensa 

poistamista Hero Tolk Oy:n asiakasrekisteristä, jos niiden säilyttämiselle ei ole laillista 

perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, 

mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. YHTEYDENOTOT 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 

tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Patrick Bayerille 

osoitteeseen myynti@herotolk.fi Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai 

kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Hero Tolk Oy 
Patrick Bayer 
Yrjönkatu 23 B,  
00100 Helsinki 
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