
 Vetula Oy tietosuojaseloste 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Vetula Oy:n ylläpitämät rekisterit 
 
Vetula Oy:n 
rekisterit: Asiakasrekisteri 
  Laskutusrekisteri 
 

Asiakasrekisteri: 
 
Rekisterinpitäjä:  Vetula Oy, Y-tunnus 3010771-4 
 Tuulilasintie 1 
 00770 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö:  Sirpa Mäkelä 
 040 5600 645 
 sirpa.makela@vetula.fi 
 
Rekisterin nimi: Vetula Oy:n asiakasrekisteri 
 
Henkilötietojen  
käsittelyn 
peruste: Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Vetula Oy:n ja 

asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan 
suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Asiakasrekisterin 
tietoja käytetään sopimuksen tuottamiseen perustuen 
laskutukseen sekä yrityksen muiden tuotteiden 
markkinointiin. 

Rekisterin  
tietosisältö: Nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, kieli, sukupuoli 
 Lähiomaisen yhteystiedot 
 Asiakkaan itsensä sekä lähiomaisen antamat tiedot 
Henkilötietojen  
vastaanottajat: Vetula Oy:n lisäksi tietoja käsittelevät taloushallinnon 

asiantuntijat sekä tilitoimisto. 
 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA alueen 
ulkopuolelle: Vetula Oy ei siirrä tietoa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 
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Tietojen  
säilytysaika: Asiakassopimuksen tuottamiseen liittyvät perustiedot 

tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät 
viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu 
suostumuksensa.  

 Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 6 
vuotta. 

Rekisteröidyn  
yleiset oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada nähtäville kirjallisena 

kaikki häntä itseään koskevat tiedot sekä oikaista virheelliset 
tiedot. 

Muut rekisteröidyn 
oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon, mikäli 

lakisääteiset tai muut velvoitteet eivät sitä estä. 
 

Laskutusrekisteri: 
 
Rekisterinpitäjä: Vetula Oy, Y-tunnus 3010771-4 
 Tuulilasintie 1 
 00770 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö: Sirpa Mäkelä  
 040 5600 645 
 sirpa.makela@vetula.fi 
 
Rekisterin nimi: Vetula Oy:n laskutusrekisteri 
 
Henkilötietojen 
käsittelyn peruste: Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Vetula Oy:n ja 

asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan 
antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

 Rekisterin tietoja käytetään sopimuksen tuottamiseen 
perustuen laskutukseen. 

Rekisterin 
tietosisältö: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, muu laskutustieto 
 
 
 
 



 Vetula Oy tietosuojaseloste 

Säännönmukaiset 
tietolähteet: Rekisteröity, rekisteröidyn lähiomainen, huoltaja tai laillinen 

edustaja, toimeksiantaja, yhteydenottolomake internetsivuilla 
 
Henkilötietojen  
vastaanottajat: Vetula Oy:n lisäksi tietoja käsittelevä taloushallinnon 

laskutuspalvelu sekä tilitoimisto. 
 
Tietojen siirto 
EU:n sekä ETA 
alueen ulkopuolelle: Vetula Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet: Laskutusrekisteri on aluksi manuaalinen ja sitä säilytetään 

lukituksen takana. Myöhemmin laskutus siirtyy 
taloushallintajärjestelmään. 

 Yhteistyökumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Tietojen säilytysaika: Rekisteritietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen 

voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika niiden päättymisen 
jälkeen. Tiedot tuhotaan viimeistään 3 kuukautta 
asiakassuhteen päättymisen jälkeen, elleivät velvoitteet 
Vetula Oy:tä kohtaan sitä estä. 

 Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti 6 
vuotta. 

Rekisteröidyn  
yleiset oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada nähtäville kirjallisena 

kaikki häntä itseään koskevat tiedot sekä oikaista virheelliset 
tiedot. 

Muut 
rekisteröidyn  
oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon, elleivät 

lakisääteiset tai muut velvoitteet sitä estä. 
 

 


