Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry (2436952-3)
Osoite

Tilanhoitajankaari 9, 00790 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi

2
Koordinaattori Taina Linna
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Tilanhoitajankaari 9, 00790 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 5515994, taina.linna@viikki.fi
3
Rekisterin
nimi

Viikin asukastalojen jäsenrekisteri

4
Jäsenrekisterin tarkoituksena on tiloihin liittyvä käyttöoikeuden varmentaminen, ts. että
Henkilötietojen käsittelyn asukastalojen käyttäjät ovat Viikin Latokartanon alueen asukkaita ja oikeutettuja
tarkoitus
käyttämään tiloja. Rekisteritietojen avulla laskutetaan asukkaita talojen käytöstä ja

tiedotetaan talojen toiminnasta.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisterissä ovat Latokartanon pysäköintiyhtiöön kuuluvat asuntoyhtiöt ja niiden
isännöitsijöiden ja joidenkin yhtiöiden edustajien yhteystiedot (nimet, osoitteet,
sähköpostit, puhelinnumerot). Asukastalo Motin rekisterissä on asukkaiden yhteystietojen
lisäksi heidän omistamiensa autojen rekisterinumerot. Koordinaattorin laskutusrekisterissä
on laskutettujen käyttäjien osoite- ja sähköpostitiedot. Käyttäjien allekirjoittamissa
käyttösopimuksissa on yhteystietojen lisäksi tiedot siitä, mihin asukastaloon avaimet
käyttäjälle on luovutettu ja milloin.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat rekisteröidyt itse.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Jäsenrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään. Tietoja luovutetaan
Tietojen
säännönmu- poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen laissa säädetyissä tapauksissa,
kaiset luovu- esimerkiksi rikosten selvittämiseksi. Luovutus perustuu aina viranomaisten esittämään
tukset

yksilöityyn pyyntöön.

8
Tietojen siir- Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto koostuu käyttäjien allekirjoittamista käyttösopimuksista. Sopimuksia
tehdään silloin, kun käyttäjille luovutetaan avaimet johonkin asukastaloista. Aineistoa
säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävien tietojen käyttöoikeudet ovat pääsääntäisesti vain koordinaattorilla,
laskutuksen osalta myös yhdistyksen rahastonhoitajalla. Asukastalo Motin rekisteritietojen
käyttöoikeus on koordinaattorin lisäksi Motin yhteyshenkilöillä.
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Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut
tietonsa. Tiedot saa tarkastettavakseen ottamalla yhteyttä koordinaattoriin.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia väärien tietojensa korjaamista. Korjauspyynnöt
osoitetaan koordinaattorille.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

