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Asiamiesrekisteriseloste 
Käsittelyn tarkoitus ja käsiteltävät tiedot 
Käsittelemme lomakkeella meille antamiasi tietoja asiamiestehtävääsi liittyvien asioiden 
hoitamisessa. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Emme kerää sinusta tietoja muista lähteistä. 

Tietojen luovutus ja säilytysaika 
Emme luovuta tietojasi muille tahoille. eikä niitä siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Tietojasi 
säilytetään M-Files Oy:ltä ja Lyyti Oy:ltä hankituissa järjestelmissä. Tietojasi säilytetään rekisterissä 
sen aikaa kuin toimit asiamiehenä sekä noin vuoden sen jälkeen muun muassa varmuuskopioista 
johtuvista syistä.  

Tietojesi turvallisuus 
Pidämme tietosi turvassa. Niitä suojataan ajanmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla suojatoimilla ja 
huolehdimme, että niihin pääsevät käsiksi vain näitä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. 

Mitä oikeuksia minulla on?   
Rekisteröidyn oikeuksia turvataan laissa olevien säännösten avulla. Sinulla on 

• oikeus tutustua tietoihin 
• oikeus saada tiedot poistetuksi 
• oikeus tietojen oikaisemiseen 
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
• oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Miten käytän oikeuksiani? 
Ota ensin meihin yhteyttä käyttämällä Avoimen työttömyyskassan kotisivuilta löytyvää Ota yhteyttä -
lomaketta, jos haluat käyttää oikeuksiasi. Valitse yhteydenottolomakkeessa viestin aiheeksi ”muu 
viesti”, ja kirjoita viestikenttään, mitä oikeutta haluat käyttää ja miksi. Vastaamme viestiisi 
mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun 
yhteydessä kuukauden aikana. 

Oikeus tutustua tietoihin 
Sinulla on oikeus tutustua tietoihisi. Käytettävissämme on vain meille antamasi tiedot. Saat 
pyynnöstä kirjallisen jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Samalla voit myös tarkastaa 
tiedot.  

Oikeus saada tiedot poistetuksi 
Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja ei enää tarvita 
asiamiestehtävää varten, jota varten tiedot alun perin kerättiin. 

Emme käsittele mitään tietoja, jotka eivät ole asiamiestehtävien näkökulmasta tarpeellisia. Tietoja 
on tarpeellista säilyttää asiamiestehtävän hoitamisen ajan lisättynä varmuuskopioiden 
huolehtimisesta vaatiman ajan, joka on noin yksi vuosi. 

https://a-kassa.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot/ota-yhteytta/
https://a-kassa.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot/ota-yhteytta/
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Jokaisella on myös oikeus lain nojalla saada tiedot poistetuksi, jos henkilötietoja on käsitelty 
viranomaisen päätöksen mukaan lainvastaisesti. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä, että epätarkat tai virheelliset henkilötiedot oikaistaan 
viipymättä. 

Me päivitämme henkilötietojasi ilmoitustesi mukaisesti. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
Jokaisella on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojensa käsittelyä, jos tiedot ovat henkilön mielestä 
virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Jokaisella on myös oikeus 
vaatia tietojensa säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan 
lainvastaisesti ja rekisteröity ei halua poistattaa tietoja. Jokaisella on oikeus myös vaatia tietojen 
säilyttämistä rajoitettuna mahdollisia omia oikeusvaateitaan varten. 

Rekisterinpitäjä saa käsitellä tietoja rajoittamisen aikana vain henkilön suostumuksella, mahdollista 
oikeusvaadetta varten, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jäsenvaltion yleistä etua varten. 

Rajoituksesta ja sen poistamisesta tulee aina ilmoittaa henkilölle, joka on käyttänyt oikeuttaan. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme tee automaattista päätöksentekoa emmekä profilointia. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Jokaisella on oikeus lain nojalla tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos oikeuksia on rikottu tai 
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suomen valvontaviranomaisena toimii 
Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tästä.  

Mihin voin ottaa yhteyttä?  

Rekisterinpitäjä on Avoin työttömyyskassa. 

Voit ottaa yhteyttä meihin tästä Palvelunumeromme on 020 690 455 ma –pe klo 8.30 – 15.00 

Osoite kaikelle työttömyyskassaan lähetettävälle postille: 

Avoin työttömyyskassa 
PL 116 
00531 Helsinki 
 
Kassan tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: 

tietosuojavastaava@a-kassa.fi  

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
https://a-kassa.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot/ota-yhteytta/
mailto:tietosuojavastaava@a-kassa.fi
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