Tietosuojaseloste: Domo-järjestelmä
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Lempäälän Vuokrakodit Oy

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Heikkilä

3. Palvelun nimi
https://domo.lempaalanvuokrakodit.fi/

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen säilytysaika
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asuntotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito sekä
kehittäminen.
Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden ajan ja lisäksi myös asiakkuuden päättymisen jälkeen lainsäädännön
ja asukasvalinnan valvonnan vaatima aika. Asiakkuus alkaa rekisteröidyn rekisteröityessä järjestelmään.
Asiakkuus lasketaan päättyneeksi, jos rekisteröidyllä ei ole aktiivisia hakemuksia tai vuokrasopimuksia
järjestelmässä ja rekisteröity ei ole vuoteen tehnyt mitään toimenpiteitä järjestelmässä. Tässä tapauksessa
tiedot poistetaan, ellei jokin em. velvoite edellytä tietojen säilyttämistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
• Henkilön täydellinen nimi
• Syntymäaika ja henkilötunnus
• Sukupuoli
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Kotipaikkakunta
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiointikieli
• Kansalaisuus
• Tulot
• Omaisuuden käypä arvo
• Henkilön asiointitietoja
• Henkilön asunnontarpeen syy

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja käsittely EU:n ja ETA:n ulkopuolella
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja voidaan myös luovuttaa
huoltoyhtiöille tai muille yhteistyötahoille, jotka tarvitsevat esimerkiksi asunnon asukkaan yhteystiedot
korjaustoimenpiteistä sopimista varten. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Henkilötietoja
voidaan tarvittaessa käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietojen tietoteknisessä säilyttämis- ja

prosessointitarpeessa, esimerkiksi ohjelmiston käytettäessä pilvipohjaisia sovelluspalveluita. Näissä
tapauksissa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja asiaan vaikuttaviin sopimuksiin (esim.
EU-US Privacy Shield).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan
SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.
Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä
verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.
Rekisterin käyttöoikeudet ovat rajoitetulla joukolla järjestelmän käyttäjiä, joiden toimenkuvaan
järjestelmän käyttäminen kuuluu. Tämän lisäksi rekisteriin on pääsy rajoitetulla joukolla palvelun kehittäjiä.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan
tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

9. Henkilötietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan pyytämällä
tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla joko henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona, sähköpostilla tai muulla luotettavalla tunnistautumistavalla.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden
tietojensa korjaamista tai poistamista. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä,
mikäli laki ei toisin velvoita.
Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Lempäälän Vuokrakodit Oy
PL36
37501 LEMPÄÄLÄ

10. Muut EU:n tietosuoja-asetuksen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Lempäälän Vuokrakodit Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja tietojenluovutuskäytäntöään EU:n
tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.

