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KLINGER Finland Oy, Tinankuja 3, 02430 Masala 

Puhelinnumero +358 10 400 1011 

Sähköposti info@klinger.fi 

Y-tunnus 0195519-1 

 

Tea Hurme 

tietosuojavastaava@klinger.fi 

Puhelinnumero +358 10 400 1222 

 

Asuntojen vuokraajien henkilörekisteri 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus. 
Henkilöt ovat tehneet asunnon vuokrasopimuksen KLINGER Finland Oy:n kanssa.  

Käsittelyn tarkoitus on asuntojen vuokraustoiminta ja vuokrasopimusten hallinta. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisteriin tallennetaan vuokralaisen nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, osoite sekä 
pankkiyhteystiedot. Myös avo- tai aviopuolison nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero tallennetaan, 
jos hän asuu samassa asunnossa. 
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Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan vuokralaisilta itseltään.  Tarpeen vaatiessa luottotiedot 
tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta vastaavasta luottotietorekisteristä. 

 

Rekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki 
sitä edellytä.  

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien 
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuluu. 

Vuokrasopimuksia säilytetään lukittavissa tiloissa. Aineistoa pääsevät käsittelemään vain siihen 
oikeutetut henkilöt. 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava@klinger.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava@klinger.fi). 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 

 


