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TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

1.

REKISTERINPITÄJÄ
Isännöintijokeri Oy
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
Y-tunnus 2136722-3

2.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Janica Diktonius
toimisto@isannointijokeri.fi
Puh. 020 730 8930

3.

REKISTERIN NIMI
Isännöintijokeri Oy:n asiakasrekisteri

4.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Suostumus
voidaan koska tahansa peruuttaa.

5.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Isännöintijokeri Oy:n asiakkaille tarjoamiin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

6.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMISTÄ
Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on
tehty hakemus tai tarjous.

7.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
-

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
rekisteröidyn perustiedot nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, organisaatio, asema, asiakkaan antamat muut yhteystiedot
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8.

yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen
liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä
tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää
myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä
sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä lain asettamissa
rajoissa.

9.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten taloyhtiön ja
isännöintiyrityksen sopimuskumppaneille, kun on tarpeen osapuolten välisten
sopimusvelvoitteiden tai oikeuksien täyttämiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta
muille ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ
Käytämme sivuillamme ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat
kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
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12. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSKRITEERIT
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt
määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.
13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.
Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat
henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.
Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että
rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.
Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.
14. ASIAKASREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.
Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
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Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Isännöintijokeri Oy
Huopalahdentie 24, 00350 HELSINKI

Puh: 020 730 8930
toimisto@isannointijokeri.fi

www.isannointijokeri.fi
y-tunnus 2136722-3

