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REKISTERINPITÄJÄ:
Scasi Oy LKV
Mannerheiminkatu 1, 06100 Porvoo
scasi@scasi.fi
Y-tunnus: 1467377-5
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ:
Mikael Kylmämaa, Mannerheiminkatu 1, 06100 Porvoo, 0400-908999, mikael.kylmamaa@scasi.fi
REKISTERIN NIMI:
Scasi Oy LKV:n asiakasrekisteri
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
-

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
palvelun toteuttaminen
asiakastapahtumien varmentaminen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Asiakkaan henkilötietoja on ulkoistettu yhteistyökumppanimme Alma Mediapartners Oy:n KIVI/PDX:ään.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-

nimi
osoite
henkilötunnus
puhelinnumero
sähköpostiosoite
passin, ajokortin tai kuvallisen henkilökortin tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Asiakkaalta itseltään toimeksiantoa tehtäessä, ostotarjousta tehtäessä, puhelimitse, esittelyssä, internetin
kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
Isännöitsijäntodistus ja Tietopalvelusta saatavat kiinteistötiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:
Tietojen luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luovuttaminen tapahtuu
lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen velvoittamin ehdoin (viranomaisille, verottajalle).
Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos toimeksiannon
suorittaminen tätä edellyttää, toimitaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö
tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöön kirjallisesti kuukauden kuluessa. Jos rekisteröidyn
tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle oikaisupyynnön. Rekisteröidyllä on myös
oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia varten. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös
oikeus tulla unohdetuksi eli hän voi pyytää tietojensa poistamista kokonaan rekisteristä. Tämä voidaan
tehdä siltä osin kuin tietoja ei tarvitse säilyttää välitysliikelain tai rahanpesulain edellyttämällä tavalla.
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä
asiassa valitus valvontaviranomaiselle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Manuaalinen aineisto säilytetään Scasi Oy LKV:n toimistolla lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä
hoitamisen vuoksi on tarpeen.
Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä kiinteistönvälitysjärjestelmässä, joka on asianmukaisesti suojattu.
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ovat palomuureilla,
salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

