TIETOSUOJASELOSTE
Päivämäärä:

4.5.2018

1. Rekisterinpitäjä:

Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiö sr (0315262-4) = taloyhtiö
Sibeliuksenkatu 5, 4.krs
13100 Hämeenlinna
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Taloyhtiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri
perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä. Rekisterinpitäjä on taho, joka
yhdessä Realia Isännöinti Oy:n kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot.

2. Henkilötietojen käsittelijä

Realia Isännöinti Oy / isännöitsijä / asiakaspalvelu / 010 228 4000
hameenlinna.isp@realia.fi
Käsittelijä käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjänä olevan Taloyhtiön lukuun.
Käsittelijälle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia
tiedusteluja.

3. Rekisterin nimi:

Asukasluettelo

4. Henkilötietojen rekisterin
käsittelyn tarkoitus:

Luetteloon henkilötietoja kerätään sen vuoksi, että laissa määrättyjä tehtäviä
voidaan hoitaa ja sen kaikkia asukkaita palvella ja tiedottaa taloyhtiöitä koskevissa
asioissa.
Henkilötietojen käsittelijänä on taloyhtiön isännöitsijänä toimiva Realia Isännöinti
Oy. Tietoja luovutetaan myös Taloyhtiön muille palvelutuottajille kuten
huoltoyhtiölle, avainhallintaa hoitavalle yritykselle.

5. Rekisterin tietosisältö:

6. Säännönmukaiset
tietolähteet:

Luetteloon merkitään asukkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, jos asukkaan
eli rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sekä osoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja muut hallinnon hoidon kannalta
välttämättömät henkilötiedot kuten sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat.

Kaikkien tiedonlähteiden käyttö tapahtuu kyseessä olevan sovellettavan lain
rajoitusten mukaisesti.
Luetteloon kerätyt henkilötiedot Taloyhtiö saa osakeluettelosta, osakasluettelosta,
osakkeenomistajilta ja asukkailta itseltään ja niitä saadaan lisäksi
viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan
henkilörekistereissä olevien tietojen ajantasaisuus.

www.realiaisannointi.fi

TIETOSUOJASELOSTE
7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset:

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet:

Henkilötietoihin on pääsy Realia Isännöinti Oy:n työntekijöillä, jotka hoitavat
Taloyhtiön isännöintitehtäviä, taloyhtiön hallituksen jäsenillä,
toiminnantarkastajalla ja/tai tilintarkastajalla sekä Taloyhtiön käyttämillä
palveluntuottajilla kukin omien tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan
luovuttaa Taloyhtiön asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

8.1. Manuaalisesti ylläpidettävä rekisteri:
Paperilla säilytettävät henkilötiedot ja manuaalinen aineisto säilytetään
lukituissa huoneistoissa.
8.2. Elektroninen rekisteri:

ATK:lla käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ulkopuolisilta. Tietojen
käyttö-oikeudet on rajattu niille henkilöille, joiden on tehtäviä hoitaessaan
välttämätöntä saada tietoja.
Taloyhtiö huolehtii siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää
tätä myös kaikilta niiltä yrityksiltä eli henkilötietojen käsittelijöiltä, joille
henkilötietoja luovutetaan. Käytännössä Taloyhtiön käsittelemät henkilötiedot
sijaitsevat Taloyhtiön käyttämien palveluntuottajien palvelimilla tai laitteissa.

9. Tietojen säilytysajat:

Henkilötietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan ja niin kauan ja siinä
laajuudessa kuin se on tarpeellista taloyhtiössä laissa säädettyjen tehtävien
hoitamiseksi ja rekisteröityjen palvelemiseksi.

10. Rekisteröityjen
tarkastusoikeus:

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkistaa kaikki heihin itseensä liittyvä
tieto, joka on tallennettu ja säilytetty kyseessä olevassa rekisterissä. Tarkistuspyyntö tähän liittyen tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitetun kirjeen tai
sähköpostin muodossa. Kysely tulee toimittaa 2. kohdan henkilöille.

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista:

Rekisterinpitäjän tulee perustuen rekisteröidyn henkilön tekemään pyyntöön
ilman kohtuutonta viivytystä korjata, poistaa tai täydentää epätäydellinen,
tarpeeton, vajaavainen tai vanhentunut rekisteriin tallennettu tieto liittyen
tiedon käsittelyn tarkoitukseen, jollei muuta ole määrätty sovellettavan lain
puitteissa.
Oikaisuvaatimukset tulee toimittaa taholle, joka on lueteltu 2. kohdan
lausekkeessa.

12. Muut rekisteröidyn
oikeudet:

Muita rekisteröidyn oikeuksia ovat oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään
koskevien tietojen käsittelyä, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä
oikeus saada tieto hänen henkilötietojaan koskevasta tietoturvaloukkauksesta.
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