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Lain säännös henkilötietolain §:n mukaiset yleiset
edellytykset
EU yleinen tietosuoja-asetus
sopimus
rekisteröidyn/toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaaminen
- Henkilön/ yrityksen nimi- ja osoitetiedot, joista
peitetty henkilötunnukset, y-tunnus ja vuokramäärät
vuokrasopimuksen tiedot/ ehdot
Uudet vuokrasopimukset
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Skannattu vuokrasopimus
B. Manuaalinen aineisto
paperinen vuokrasopimus
Käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä siten,
että tiedot sijaitsevat erillisellä työasemalla, jonne
oikeudet rajattu vain tietoja käsitteleville henkilöille
organisaatiossa.
Manuaalinen aineisto tuhotaan heti vuokrasopimuksen
päätyttyä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa
tilassa. Tietojen säilyminen varmistetaan
varmuuskopioilla. Tietoja käsittelevä henkilöstö on
koulutettu ja ohjeistettu tietojen käsittelyn ja vaitiolon
suhteen.
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10. Automatisoitu
päätöksenteko, mukaan lukien
profilointi (EU:n tietosuojaasetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Tietoja luovuttaa vuokrasopimusluettelon pitäjä
kunnossapidon esimiehille ja kiinteistönhoitajille
tarvittaessa.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA- Tietoja ei siirretä EU: tai ETA-alueen ulkopuolelle.
alueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen
Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation tarpeen
säilytysaika
mukaisesti vuokrasopimuksen voimassaoloajan.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Kerrotaan, mihin rekisteröidyllä on oikeus sekä kuinka
pyyntö tehdään/kenelle osoitetaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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