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Rekisterinpitäjä 

Leppävirran Kiinteistö Oy (Y-tunnus 0727286-9) Savonkatu 39, 79100 Leppävirta 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tietoturvavastaava: Riikka Pehkonen-Tuovinen, riikka.pehkonen-tuovinen(at)leppavirta.fi, 

puh. 044 7975 631 

Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään huoneistojen vuokraukseen ja asiakassuhteiden 

ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 

Tarvittaessa rekisteriin tallennetaan myös vuokrantakaajien nimet, henkilötunnukset ja 

yhteystiedot.  

Hakuvaiheessa asiakkaalta kerätään rekisteriin asukasvalintaan vaikuttavat tiedot kuten: 

asunnon tarve, tulo- ja varallisuustiedot. 

Rekisteriin talletetaan asunnon vuokraukseen olennaisesti liittyvät tiedot asiakassuhteen 

hoitoa, ylläpitoa ja laskutusta varten.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaan antamien tietojen pohjalta.  

Asiakkaiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä huoneen vuokrausta 

varten.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tarvittaessa asiakkaan tietoja luovutetaan edunvalvontaan, sosiaalitoimeen, 

Kansaneläkelaitokselle, seurakunnille ja muille viranomaistahoille.  

Asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa kiinteistönhoidosta vastaavalle yhtiölle, mikäli 

he tarvitsevat tietoja työnsä suorittamiseen.  

Tietoja luovutetaan perintätoimistolle, ulosottoviranomaisille sekä vuokrantakaajille, mikäli 

asiakas on jättänyt maksamatta vuokria tai muita vuokraukseen liittyviä laskuja.  

Henkilötietojen voi käsitellä myös ohjelmiston toimittaja, jolla on pääsy järjestelmään.  
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Paperilla oleva aineisto, kuten vuokrasopimukset, vuokran takaukseen liittyvät asiakirjat, 

irtisanomisilmoitukset ja paperiset asuntohakemukset säilytetään lukituissa tiloissa.  

Leppävirran Kiinteistö Oy vastaa sähköisen aineiston tietoturvasta yhdessä 

ohjelmistontoimittajan ja Leppävirran Kunnan atk-henkilöstön kanssa. 

Salasanasuojattuihin tietojärjestelmiin pääsevät vain asiakastietoja käsittelevät työntekijät. 

Kaikilla asiakastietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.  

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriimme tallennetut tietonsa. Tiedot voi pyytää 

kirjallisella hakemuksella. Tiedot luovutetaan vain paperilla ja tietojen hakijan henkilöllisyys 

tarkastetaan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Ensimmäinen tietojen luovutus on 

ilmainen. Seuraava luovutus yhden vuoden sisään maksaa 50 euroa. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisteriimme olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Korjattavat tiedot voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle puhelimitse tai sähköpostilla.  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja tietoja voidaan poistaa 

henkilön omasta vaatimuksesta.  

 


