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Rekisterinpitäjä
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Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Teija Hokkanen
p. 050-5115858
sähköposti: teija.hokkanen@sakipa.fi

Henkilörekisterin nimi

Rekisterin pitäjänä: asiakasrekisteri, työntekijärekisteri, vuokralaisten hakijarekisteri, 
välitystoimeksiantorekisteri. Rekisterin käsittelijänä toimimme taloyhtiöiden puolesta niiden 
tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Asiakasrekisteri:

Taloyhtiönne hankkii isännöintipalvelut yritykseltämme, joten käsittelemme taloyhtiön asukkaiden ja 
osakkaiden henkilötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista 
isännöintipalvelua sekä muita asumisen palveluita taloyhtiössänne . Tietosuoja on meille tärkeää ja 
huomioimme sen päivittäisessä työssämme. Käyttöoikeutemme perustuvat pääosin lakeihin ja 
oikeutettuun etuun.

Markkinointiin tarkoitettu asiakasrekisterissämme on henkilön tiedot, osoite, puhelinnumero ja 
sähköposti. Asiakasrekisteriä käytämme pääasiassa tiedottamiseen (mm. palveluehtojen tai 
hinnastojen muutokset) sekä uusien palvelujemme markkinointiin.

Isännöintiyrityksessä säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme sekä 
alkkarekisterissä. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja isännöimiemme taloyhtiöiden 
asukkaista ja osakkaista:

huoneiston tiedot-
huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet-
henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä-
sähköpostiosoitteet-
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puhelinnumerot-
sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat-
henkilöiden tilinumerot ja verotustiedot niiden osalta, joille maksetaan palkkioita tai palkkaa-

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme ja palkkarekisterissä 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.

Vuokravälitys- ja myyntitoimeksiantorekisteri:

Sakipa Oy Isännöinti välittää myös vuokra-asuntoja ja harjoittaa kiinteistöjen ja asuntojen myyntiä. 
Vuokravälitys- ja myyntitoimeksiantojen rekisterissä on toimeksiantajien nimi, syntymäaika, 
puhelinnumero ja sähköposti sekä huoneistojen omistustiedot. Vuokravälityksen hakijarekisterissä on 
hakijoiden nimet, osoite, puhelin, sähköpostit ja tulotietoja. Nämä tiedot saamme pääasiassa 
toimeksiantajilta ja hakijoiden tiedot hakijoilta itseltään ja niitä voidaan päivittää viranomaislähteiltä 
ja muilta palvelutarjoajilta saaduilla tiedoilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

Rekisteröidyltä itseltään
Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön osakkailta ja 
asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai 
vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille 
kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden 
päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

-

Henkilötietojen luovuttaminen

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 vastaanottavat isännöintiyrityksen työntekijät. Pääasiassa tietoja vastaanottavat 
kullekin taloyhtiölle nimetyt vastuunalaiset työntekijät kuten isännöitsijä tai kiinteistösihteeri tai 
loma-aikana heille nimetty sijainen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Isännöintiyrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä 
käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät 
pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat 
sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän 
tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.
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Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään lain ja säädösten mukaisesti.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos 
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla 
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan 
niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva 
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, 
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen 
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön 
sähköpostitse osoitteeseen teija.hokkanen@sakipa.fi tai postitse osoitteeseen Yrjönkatu 15, 28100 
Pori.
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