
  1  (2) 

REKISTERISELOSTE 
 
HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE  
 
Rekisterinpitäjä  
RK-Isännöinti Oy 
Sinimäentie 8 B, 02630 ESPOO 
www.rk-isannointi.fi  
 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö  
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö Lauri Tiainen osoitteessa 
lauri.tiainen@rk-isannointi.fi  
 
 
Rekisterin nimi  
RK-Isännöinti Oy asiakasrekisteri  
 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja 
analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja RK-Isännöinti Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen 
sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja 
tutkimustoimintaan.  
 
 
Rekisterin tietosisältö  
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun 
rekisteröity antaa toimeksiannon RK-Isännöinti Oy:lle tai on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, 
joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön 
palveluita muulla tavalla.  
 
Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:  
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, 
jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttamiseksi.  
 
Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa 
isännöintiyrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön vastike- ja 
vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen 
järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa isännöintiyrityksen ja taloyhtiön etua. Näiden 
ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. 
 
Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai 
taloyhtiö on isännöintiyrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä 
laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia. 
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Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä kiinteistövälittäjiltä ja taloyhtiön 
osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten nettilomakkeilla, puhelimitse, postitse, 
sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy asukassivuille 
kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme 
tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta. RK-Isännöinti Oy voi lisäksi kerätä www-
sivustoillaan käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien 
tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen 
ulkopuolelle, pois lukien tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot. 
 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön 
mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan 
luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki 
henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen 
vuoksi tarpeellista.  
 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet  
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja 
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.  
 
Isännöintiyrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä 
käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan. Käytännössä henkilötiedot 
voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän 
tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa. 
 
 
Tarkastus-, Korjaus- ja Kielto-oikeus  
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.  
 
Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, 
halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä 
ajanjaksolta. Ennen kuin voimme luovuttaa tietoja, pyytäjän on todennettava henkilöllisyytensä 
viranomaisten hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella (passi, henkilökortti tai ajokortti). 
 
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.  
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia varten. 

 
Tietojen poistaminen  
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.  
 

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 30.8.2019 ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa lainsäädännön tai 

yrityksen toimintaympäristön muuttuessa. RK-Isännöinti Oy:n tietosuoja-asioista voi olla yhteydessä  

rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 


