Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

27.11.2012

Nimi

J-Isännöinti Oy
Osoite

Kurkelankatu 4, 21100 Naantali
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin virka-aikana (02) 880 5500

Sähköposti: toimisto@j-isannointi.fi

Nimi

2
Yhteyshenki- Jani Oförsagd
lö rekisteriä Osoite
koskevissa J-Isännöinti Oy Kurkelankatu 4, 21100 Naantali
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 044 308 3400
3
Rekisterin
nimi

J-Isännöinti Oy:n asiakasrekisteri

4
Rekisteriä käytetään J-Isännöinti Oy:n palvelujen hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn Tietoja käytetään:
tarkoitus
- asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen

- yhteydenpitoon
- vastike- tai vuokrareskontran hoitamiseen sekä perintään
- talonkirjaotteen antamiseen
- lain tarkoittaman osakeluettelon ylläpitämiseen
- lain tarkoittamien asiakirjojen antamiseen

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot asiakkaista:
- Sukunimi, etunimet
- Henkilötunnus
- Osoitetiedot
- Puhelinnumerot
- Sähköpostiosoite
- Pankkiyhteystiedot
- Kansalaisuus
- Asiakkaan antamat lisätiedot
- Lisäksi myös seuraavia tietoja: Muuttopäivä, rekisteröintipäivä, omistuspäivä, saantotapa

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntyessä sekä sen aikana.
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, väestötietorekisteristä ja viranomaisten
ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

REKISTERISELOSTE

2

7
J-Isännöinti Oy voi luovuttaa tietoja viranomaisille tai kiinteistöhuoltoyhtiölle lainsäädännön
Tietojen
säännönmu- rajoissa.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterinpitäjä on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka
muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettu huomioon
käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä
käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta.
Kirjallisessa muodossa olevat tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa työnsä suorittamiseen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään suojatussa tietojärjestelmässä. Tietoihin
on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa työnsä suorittamiseen. Laitteet sijaitsevat
lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tulosta

