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REKISTERISELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
1. Rekisterin pitäjä ja rekisterinpitäjän yhteysteeot
Mäntsälän vuokra-asunnot Oy
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
Y-tunnus: 0835787-2
Sähköpost: mvaoy.toimisto@mantsala.f
2. Rekisteriasioita käsitelevän tahon yhteysteeot
Nimi: Mäntsälän vuokra-asunnot Oy
Rekisteripoistumiset ja –muutokset: mvaoy.toimisto@mantsala.f
3. Henkilötetojen käsitelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötetoja kerätäänn käsitellään ja käytetään Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimesta yrityksen asiakassuhteieen hoitamistan palveluieen toimitamistan palveluieen ylläpitämistän asiakasyhteyeenotoja ja suoramarkkinointa varten. Henkilötetoja voieaan käytää myös tlastollisiin ja palveluieen kehitämistarkoituksiin.
4. Rekisterin tetosisältö
Rekisterin tetolähteenä ovat kohteilta itseltään saaeutn tai julkisissa rekistereissä olevat teeot.
Henkilötetojen päivitämiseen käytetään kohteieen omia ilmoituksian sekä väestörekisteriä tai
muuta rekisteriä. Kohteista voieaan tallentaa nimin osoiten henkilötunnusn puhelin- ja sähköpostteeotn kansalaisuusn sukupuolin luototeton arvon ammatn työpaikkan oppilaitos sekä selvitys tuloistan
veloista ja omaisuueen arvosta. Lisäksi rekisterissä voieaan säilytää muita kohteeseen liityviä tetojan kuten teeot eeunvalvonnasta tai lähiomaisesta.
5. Tietojen luovutaminen
Mäntsälän vuokra-asunnot Oy ei luovuta kohteieen tetoja kolmansille osapuolille ilman kohteen
suostumusta. Joissain tlanteissa lainsääeäntö kuitenkin määritelee teeon jakamisen viranomaisillen esimerkiksi asumistukiasioissa Kansaneläkelaitokselle.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä ei siirretä tetoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaateet
Henkilörekisteriä ylläpieetään pääasiassa teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojatu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tetomurtoja vastaan. Rekisteriä käytävät ainoastaan henkilötn joieen toimenkuvaan sen käytö kuuluu. Rekisterin käytöä valvotaan käytäjäkohtaisin käytäjätunnuksin ja salasanoin. Muut asiakastetoja sisältävät eokumenttn kuten vuokrasopimukset liiteineen ja erillislaskutn säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoituina lukituihin arkistotloihinn joihin pääsy on rajatu MVAOY:n henkilöstölle.
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8. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esitää tarkastusoikeuta koskevan pyynnön henkilökohtaisestn kirjallisest ja varmennamme henkilöllisyyeen ennen pyynnön käsitelemistä. Rekisterin pitäjällä on oikeus periä tetojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisenn välitömät kustannukset katava korvauksenn jos
eeellisestä tetojen tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Maksu voieaan periä
etukäteen.
9. Oikeus vaata teeon korjaamistan poistamista tai käsitelyn rajoitamista
Rekisteröieyllä on oikeus vaata rekisterissä olevan virheellisen teeon korjaamistan tai tetojen
poistamista. Poistamista ei voiea kuitenkaan teheän jos on olemassa jokin laillinen peruste säilytää
teeot. MVAOY noueataa henkilötetojen käsitelyssä ja säilytämisessä mm. henkilötetolakian aravalakia ja arkistolakia.

