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1. Rekisterinpitäjä
Vuokraustoimintaa koskevaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä
Rekisterinpitäjän nimi: Mikko Ahonkivi
Yhteyshenkilö: Krista Uusitalo
Osoite: Tampellan Esplanadi 9 LH 1, 33100 Tampere
Puhelinnumero: 0504520371
Sähköpostiosoite: krista.uusitalo@ahonkivi.fi
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vuokraustoiminnassa kerätään henkilötietoja vuokralaisen valintaa, vuokrasopimuksen tekemistä,
vuokrasuhteen hoitamista ja vuokraustoiminnan kehittämistä varten. Jos vuokrasopimuksen vakuudeksi
annetaan henkilötakaus, henkilötietoja kerätään myös takaussitoumuksen tekemistä varten.
Henkilötietojen käsittely vuokraustoiminnassa perustuu sopimukseen vuokralaisen tai takaussitoumuksen
antavan henkilön kanssa tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen vuokra-asuntoa hakevan
henkilön pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös vuokralaisen suostumukseen. Muun
vuokralaisen kanssa samassa asunnossa asuvan henkilön, vuokralaisen mahdollisen yhteyshenkilön ja
jälleenvuokralaisen osalta käsittely perustuu vuokranantajan oikeutettuun etuun.
3. Rekisterin sisältämät tiedot
Vuokra-asunnon hakijaa koskevat tiedot kerätään pääsääntöisesti vuokra-asunnon hakijalta itseltään.
Vuokra-asunnon hakijan luottotiedot tarkistetaan luottotietotoimintaa harjoittavan tahon ylläpitämästä
luottotieto- tai ulosottorekisteristä. Jos hakemus ei johda sopimukseen, hakijaa koskevia tietoja säilytetään
niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista vuokralaisen valintaa ja sitä mahdollisesti koskevia
oikeudellisia toimenpiteitä varten.
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja asunnon hakijoista,
vuokralaisista, takaajista sekä muista asunnossa asuvista:
-

nimi
henkilötunnus
yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
sukupuoli
asiakasnumero
sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
kaikkien samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä henkilötunnukset
rekisteröidyn suostumuksella samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä
henkilötunnukset
tiedot työsuhteesta
tulo- ja varallisuustiedot ja muut taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arviointia varten
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-

luottotiedot
asunnon tarvetta koskevat tiedot
vuokrasuhteeseen liittyvät tiedot eli vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot, vakuustiedot
muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
pankkitilitiedot vuokrasuhteen irtisanomiseen liittyen
muut vuokralaisen asunnon hakemisen yhteydessä luovuttamat tiedot
lupatiedot ja kiellot (kuten suoramarkkinointikielto, jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin)

4. Tietolähteet ja tietojen säilyttäminen
Vuokra-asunnon hakijaa koskevat tiedot kerätään pääsääntöisesti vuokra-asunnon hakijalta itseltään (mm.
vuokra-asuntohakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista). Vuokra-asunnon hakijan luottotiedot
tarkistetaan luottotietotoimintaa harjoittavan tahon ylläpitämästä luottotieto- tai ulosottorekisteristä. Jos
hakemus ei johda sopimukseen, hakijaa koskevia tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se
on tarpeellista vuokralaisen valintaa ja sitä mahdollisesti koskevia oikeudellisia toimenpiteitä varten.
Rekisteriin kerätään asiakashankintaan ja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta
(sähköpostikirjeenvaihto, käyntikortit ym.) saatavia sähköpostiosoitteita ja niihin liittyviä henkilötietoja,
sekä asiakkaiden omalla suostumuksella vuokranantajan käyttöön antamia tietoja esimerkiksi
verkkosivuston lomakkeiden kautta.
Vuokralaista ja tämän kanssa samassa asunnossa asuvia henkilöitä, vuokralaisen mahdollista
yhteyshenkilöä, jälleenvuokralaista sekä takaajaa koskevat tiedot kerätään pääsääntöisesti vuokralaiselta ja
takaajalta itseltään. Vuokralaisen ja takaajan luottotiedot tarkistetaan luottotietotoimintaa harjoittavan
tahon ylläpitämästä luottotieto- tai ulosottorekisteristä. Vuokrasuhteeseen liittyviä tietoja säilytetään koko
vuokrasuhteen ajan. Vuokrasuhteen päättymisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää sen ajan ja siinä
laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.
Jos vuokralaisen valinnassa ja vuokrasuhteen hoidossa käytetään välitysliikettä, vuokra-asunnon hakijaa,
vuokralaista ja takaajaa koskevat tiedot saadaan välitysliikkeeltä.
5. Tietojen luovuttaminen
Vuokraustoiminnan rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä
siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Emme luovuta rekisterien tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat;
-

henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
valittujen yhteistyökumppanien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella, jotka sisältävät
henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjän puolesta. Henkilötietoja voidaan näin siirtää
rekisterinpitäjän alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjien lukuun
salassapitovelvollisuuden ja sitovan tietosuojasopimuksen mukaisesti.

Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot sekä vuokrasuhdetta koskevat tiedot voidaan luovuttaa taloyhtiön
asukasluetteloon.
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6. Tietojen suojaaminen
Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain ne, jotka tarvitsevat tietoja omien tehtäviensä hoitamiseksi.
Sähköisiin järjestelmiin tallennetut tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä
käyttöoikeuksin. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Paperille tulostettuja asiakirjoja
säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.
7. Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä
säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden
käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä
analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös
hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.
Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin
liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä
lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun
ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat sekä vierailijan selain. Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on
mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden
poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston
seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja
yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon
keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän
aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa
https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä
Chromeselaimen lisäosalla.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tai
epätarkan tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn
vaatimuksesta, ellei tietojen käsittelylle ole enää lainmukaista perustetta.
Tietojen tarkistamista tai oikaisemista koskevat pyynnöt täytyy esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.
Tietojen tarkistaminen ja oikaisun vaatiminen on maksutonta.
Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän toiminnasta valvontaviranomaiselle. Tietosuojaasetuksen mukaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

