
 

 

 

 

Tältä tietosuojaa koskevalta sivustolta löydät Lambertssonin tietosuojaselosteet, sekä 

yleistä tietoa tietosuojasta ja oikeuksiesi toteuttamisesta Lambertssonilla.  

 

 

Lambertsson Oy:n Tietosuojakäytäntö Suomessa 

 

 

 

Henkilötietojen käsittely Lambertssonilla 

 

Lambertsson on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa Euroo-

pan unionin ja Suomen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä. Kaikki 

henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti.  

 

Tässä tietosuojakäytännössä ja näille sivuille kuvataan, miten Lambertsson käsit-

telee henkilötietojasi, kun käytät palveluitamme, ostat meiltä tuotteitamme tai olet 

muutoin yhteydessä meihin. 

 

Rekisterinpitäjänä on kussakin tapauksessa Lambertsson. 

 

Lambertsson kerää henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

- Jätät yhteystietosi meille internet-sivuillamme; 

- Tietosi tulevat meille osana rakennustoimintaan liittyvän sopimuksen täyttä-

mistä; tai 

- Työskentelet työmaalla, jossa Lambertsson toimii pääurakoitsijana, ja suorit-

taa lakisääteistä kulunvalvontaa. 

 

Mitä henkilötietoja Lambertsson käsittelee 

 

Lambertsson käsittelee pääasiassa henkilötietoja, joita tarvitaan henkilöiden tun-

nistamiseksi ja yhteydenpidon sujuvoittamiseksi. Useimmiten henkilöstä on ke-

rättynä ainakin nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Muitakin henkilötie-

toja käsitellään tarvittaessa tällä sivulla esiteltyjen tietosuojaselosteiden mukai-

sella tavalla. 

 

Lambertssonin oikeus käsitellä henkilötietoja 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteen on aina löydyttävä voimassa olevasta laista. 

Lambertssonilla henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu tavallisimmin 

seuraaviin perusteisiin:  

- Olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn; 

- Henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (esi-

merkiksi tuotteita koskeva tilausasiakirja tai sopimus) 

- Käsittelemme henkilötietojasi, joka on tarpeen meitä velvoittavan lain tai 

määräyksen toteuttamiseksi (työmaalla olevat henkilöt on kuukausittain il-

moitettava verohallinnolle) 

- Käsittely on tarpeen Lambertssonin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (oi-

keutettu etu voi tulla kyseeseen esimerkiksi suoramarkkinoinnissa) 



 

 

 

Tietoturva Lambertssonilla 

 

Lambertsson varmistaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpi-

teillä, että henkilötietosi on riittävällä tavalla turvattu ja että tietosi eivät pääse 

vääriin käsiin.  

 

Oikeutesi rekisteröitynä 

 

Yksityinen henkilö, josta meillä on henkilötietoa (ns. rekisteröity), on oikeutettu 

käyttämään oikeuksiaan, jotka laissa on rekisteröidylle turvattu. Rekisteröidyllä 

on oikeus tarkastaa henkilötietonsa, jota rekisterinpitäjällä on hallussaan. Rekis-

teröidyllä on myös oikeus oikaista rekisterinpitäjällä olevia tietoja. Tietyissä ti-

lanteissa rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi tai rajoittaa henkilötie-

tojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa siirtämistä toi-

selle rekisterinpitäjälle. 

 

Oikeuksien toteuttaminen Lambertssonilla tapahtuu seuraavalla tavalla: voit tulla 

mihin tahansa Lambertssonin paikallistoimistoon (osoitteet löydät Lambertssonin 

kotisivuilta), ja täyttää tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Pyydämme ottamaan 

mukaan jonkin lomakkeessa mainituista henkilötodistuksista. Edellytämme hen-

kilökohtaista tunnistautumista, koska haluamme varmistua, että rekisteröidyn oi-

keuksia ei voida käyttää väärin. 

 

Jos olet ollut meihin yhteydessä vain sähköisiä kanavia pitkin, voit lähettää meille 

henkilötietopyynnön suoraan sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@lamberts-

son.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


