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VUOKRAHAKIJOIDEN REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin nimi
Vuokrahakijoiden rekisteri

Rekisterinpitäjä
Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI

Y-tunnus 1071533-3,

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Leena Kela, 044 – 777 4000, leena.kela [at] suomussalmi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Vuokranhakijoiden rekisteri
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään
vuokrahakemusten käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn perustuu Ara-lainsäädännön
vaatimuksiin. Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä vuokrahakemuksen käsittelemiseksi.
Henkilötietojen antamatta jättäminen voi estää vuokrahakemuksen käsittelyn.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Vuokranhakijoiden rekisteri
Vuokranhakijoiden rekisteri sisältää vuokra-asunnon hakijoiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi,
osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Vuokranhakijoiden rekisteri
Vuokranhakijoiden tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Samaa asuntoa hakevien henkilöiden
tietoja voi luovuttaa myös toisen osapuolen tietoja, esim. puolison tai lapsien tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Vuokranhakijoiden rekisteri
Vuokranhakijoiden tietoja luovutetaan Ara-viranomaiselle Ara-lainsäädännön ohjeistuksen mukaan.
Asunnon saaneiden vuokranhakijoiden tietoja siirretään asiakasrekisteriin.
Asukasvalintapäätökset ilmoitetaan myös Suomussalmen kuntaan jossa viranhaltija tekee siitä
virallisen asukasvalintojen hyväksymisen.
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Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle
Vuokranhakijoiden rekisterit ovat Visma L7 ohjelmassa, jonka pilvipalvelu voi olla EEA-alueen
ulkopuolella.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika
Vuokranhakijoiden rekisteri
Vuokranhakijoiden tietoja säilytetään Ara-lainsäädännön ohjeiden mukaan seuraavasti:
Hakemustyypit/tiedot
Säilytysaika
Asunnon saaneiden hakijoiden hakemukset liitteineen
5 vuoden ajan hyväksymishetkestä
lukien
Hakemukset, jotka eivät ole johtaneet asunnon saantiin
5 vuotta vireillepanosta
Kunnan tekemät asukasvalintapäätökset
10 vuotta Kuntaliiton ohjeen
mukaisesti

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai
keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on
tapahtunut.

