Tietosuojaseloste
Asiakkaiden henkilötietojen
käsittely Jonna Lindfors LKV:ssä
Jonna Lindfors LKV vä litysliike on itsenäinen Jonna
Lindforsin omistama yritys.
Jonna Lindfors LKV:n liiketoiminta edellyttä ä, että
se kerä ä asiakkaistaan tiettyjä henkilö tietoja.
Tä llö in kyseinen yritys toimii
tietosuojalainsäädännö n tarkoittamana rekisterinpitäjä nä.
Jonna Lindfors LKV kä sittelee henkilö tietoja
vä litystoiminnan toteuttamiseen, analysointiin ja
kehittämiseen. Tämän dokumentin tarkoituksena
on informoida rekisterö ityjä heidän
henkilö tietojensa käsittelystä.

Mitä henkilötietoja Jonna Lindfors
LKV kerää ja mihin tarkoitukseen?
Asiakas- ja toimeksiantorekisteri
Jonna Lindfors LKV yritys harjoitta
kiinteistö nvälitystoimintaa. Välitystoimeksiantojen
hoitaminen ja vä litystoimintaa sää televä t lait (ml.
rahanpesulaki) edellyttävät tiettyjen henkilö tietojen
kerä ämistä ja käsittelyä. Nämä tiedot sisältyvät
asiakas- ja toimeksiantorekistereihin.
Henkilö tietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan
ja Jonna Lindfors LKV yrityksen välinen
sopimussuhde sekä lakisää teisten velvoitteiden
noudattaminen.
Kiinteistö nvälityksessä toimeksiantajista, ostajista
sekä ostajaehdokkaista voidaan kerä tä alla
lueteltuja henkilö ti- etoja.
Nimi, syntymäaika, henkilö tunnus, osoite, aiempi
osoite, puhelinnumero, sähkö postiosoite,
asiointikieli, tieto poliittisesta vaikutusvallasta (ns.
politically exposed person, PEP), henkilö llisyyden
todentamisessa käytetyn asiakirjan tunnistetiedot
tai sen jäljennö s, holhous- tai edunvalvontatieto,
ammatti, työ suhteen kesto, talouden muoto, tieto
lemmikkieläimistä, tulotiedot, luottotiedot,
vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot,
selvitys varojen alkuperästä, vuokravakuustiedot,
tiedot vä litys- kohteen mahdollisesta panttauksesta
sekä asiakkaan antamat muut mahdolliset tiedot.

Asuntonäytö illä kohteesta kiinnostuneille
henkilö ille voidaan lä hettä ä sä hkö postitse lisätietoa
kyseisestä kohteesta tai muista heidän
hakukriteerinsä täyttä vistä asunnoista. Vuokraasuntohakemuksen tehneille henkilö ille voidaan
lähettä ä sähkö postitse tietoja heidän
hakukriteerinsä täyttä vistä vuokra-asunnoista.
Tä llö in käsittely perustuu vä litysliikkeen
oikeutettuun etuun.
Asiakas- ja toimeksiantorekisterit sisältävät myö s
välitettävään kohteeseen liittyviä henkilö tietoja,
kuten asunto-osakeyhtiö n isä nnö itsijän ja
hallitusten jäsenten nimet ja yhteystiedot. Nä iden
tietojen käsittelyn perusteena on lakisää teisten
velvoitteiden täyttä minen. Lisä ksi rekisterit
sisältävä t mahdolliset vä litystoimeksiantoihin
liittyvät reklamaatiot niiden sisältämine
henkilö tietoineen, jolloin käsittely perustuu
oikeutettuun etuun.
Jonna Lindfors LKV kerä ä asiakaspalautteita
asiakaspalautekyse- lyn kautta asiakkuussuhteen
kehittämiseen ja analysointiin. Asiakaspalautteet
julkaistaan Jonna Lindfors LKV verkkosivuilla.
Henkilö tietojen käsittely perustuu rekisterinpitä jän
oikeutettuun etuun.
Henkilö tietoja voidaan kä sitellä myö s Jonna
Lindfors LKV:n markkinointiin. Suoramarkkinointia
voidaan toteuttaa myö s sähkö isesti. Käsittely
perustuu tällö in asiakkaan suostumukseen.

Mistä Jonna Lindfors LKV saa
henkilötiedot?
Henkilö tiedot saadaan pä äsääntö isesti henkilö ltä itseltä än. Toimeksiantajalta saadaan tietoja
toimeksianto- sopimuksen tekemisen yhteydessä ,
ostajalta tai ostajaehdokkaalta ostotarjouksesta tai
kaupan tekemisen yhteydessä, vuokralaiselta
vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä, vuokraasunnon hakijalta vuokrahakemuksesta ja
myyntikohteesta kiinnostuneelta asuntonäytö ltä.
Lisäksi välityskohteen osalta tietoja saadaan
esimerkiksi asunto-osakeyhtiö n edustajalta (esim.
isä nnö itsijäntodistus, tilinpä ätö stiedot) tai
viranomaisrekistereistä (esim. lainhuutorekisteri).
Vuokra-asunnon hakijan luottotiedot tarkistetaan
ulkopuolisen palveluntuottajan rekistereistä (esim.
Suomen Asiakastieto Oy).
Yritysasiakkaiden tietoja voidaan kerätä myö s
viranomaislähteistä, kuten kaupparekisteristä .

Luovutetaanko tietoja kolmansille
osapuolille?

kunnes kyseinen palaute tai reklamaatio on
kä sitelty tai niin pitkä än kuin on tarpeen
mahdollisten oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.

Henkilö tietoja ei voida luovuttaa Jonna Lindfors
LKV:n ulkopuolelle.

Miten tiedot suojataan?

Henkilö tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa
perintä toimistolle saatavan perimiseksi. Lisäksi
oikeudellisen vaatimuksen esittäminen tai sellaista
vastaan puolustautuminen saattaa edellyttää
henkilö tietojen luovuttamista vakuutusyhtiö lle tai
oikeudelliselle neuvonantajalle.

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja
organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto
säilytetä än lukitussa tilassa. Sä hkö inen aineisto
suojataan teknisin toimenpitein ja käyttö oikeudet
järjestelmiin myö nnetä ä n vain niille henkilö ille,
joille se on työ nsä tai tehtä vä nsä puolesta tarpeen.
Jonna Lindfors LKV:n henkilö stö ä sitoo
salassapitovelvollisuus. Henkilö stö ä koulutetaan ja
ohjeistetaan henkilö tietojen lainmukaisesta
kä sittelystä.

Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa vä litystoimintaa
valvovalle viranomaiselle (Aluehallintovirasto) tai
muulle viranomaistaholle lainsäädä nnö n
edellyttämä llä tavalla. Välitystoimeksiantojen
hoitaminen edellyttä ä myö s, että tietoja luovutetaan
toimeksiannon vastapuolelle. Esimerkiksi
ostotarjouksen tehneen henkilö n tiedot on
luovutettava myyjälle myyntipäätö ksen
tekemiseksi.
Toteutunutta kauppaa koskevat tiedot voidaan
luovuttaa Kiinteistö nvälitysalan Keskusliitto (KVKL)
ry:lle, jossa tiedot tallennetaan KVKL:n
hintaseurantapalveluun (HSP).
Henkilö tietoja ei luovuteta toisille rekisterinpitäjille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietoja
säilytetään?
Lainsää däntö velvoittaa säilyttämä än
vä litystoimeksian- torekisterien sisältämä t
henkilö tiedot viisi vuotta toimeksiannon
pä ättymisestä. Tämän jälkeen tietoja säilytetään
niin pitkään kuin on tarpeen mahdollisten
oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.
Toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja ja henkilö tietoja
sä ilytetä än pääsä äntö isesti kymmenen vuotta
toimeksiannon päättymisestä.
Muiden henkilö tietojen osalta tietoja säilytetä än
kolmen vuoden ajan tietojen kerä ämisestä.
Jonna Lindfors LKV:n verkkosivuilla julkaistavat
asiakaspalautekyselyn kautta annetut
asiakaspalautteet säilytetä än toistaiseksi, ellei
asiakas peruuta suostumustaan palautteen
julkaisuun, kuitenkin enintään kymmenen vuotta.
Muut asiakaspalautteet ja reklamaatiot säilytetä än,

Myö s mahdollisilta Jonna Lindfors LKV:n
ulkopuolisilta henkilö tietojen käsittelijö iltä
edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia
suojaamistoimenpiteitä ja henkilö tietojen
lainmukaista käsittelyä sekä sitoutumista
salassapitovelvoitteeseen.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?
Rekisterö idyllä on oikeus saada vahvistus siitä ,
kä sitteleekö Jonna Lindfors LKV - yritys häntä
koskevia henkilö tietoja. Mikä li tietoja käsitellä än, on
rekisterö idyllä oikeus saada jä ljennö s käsiteltä vistä
henkilö tiedoista. Jos henkilö tiedoissa on puute,
virhe tai muu epä tarkkuus tai mikäli tieto on
vanhentunut, on rekisterö idyllä oikeus pyytä ä tietojensa oikaisemista.
Mikäli henkilö tietojen kä sittely perustuu
rekisterö idyn suostumukseen tai
sopimussuhteeseen, rekisterö idyllä on oikeus saada
rekisterinpitä jälle toimittamansa itseään koskevat
henkilö tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtä ä tiedot
toiselle rekisterinpitä jä lle. Tämä oikeus koskee vain
automaattisesti kä siteltäviä henkilö tietoja.
Rekisterö idyllä on oikeus tietyissä tilanteissa
rajoittaa henkilö tietojen käsittelyä. Tämä oikeus on
esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisterö ity kiistää
henkilö tietojensa oikeellisuuden tai käsittelyn
lainmukaisuuden.

Tä llö in käsittelyä rajoitetaan tietojen oikeellisuuden
ja käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisen ajaksi.
Rekisterö idyllä on oikeus pyytä ä hä ntä koskevien
henkilö tietojen poistamista. Kyseinen oikeus tulee
kyseeseen vain, mikäli henkilö tietoja ei enää tarvita
niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerä ttiin eikä
kä sittelylle ole muuta laillista perustetta eikä tietoja
tarvitse säilyttää lain perusteella. Tietoja ei siis ole
mahdollista poistaa sinä aikana, kun niiden
sä ilyttä miselle on oikeudellinen peruste.
Mikäli henkilö tietojen käsittely perustuu ainoastaan
rekisterö idyn suostumukseen, rekisterö idyllä on
milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus. Tämä
on esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä
kä sittelee henkilö tietoja suoramarkkinointia varten.
Rekisterö idyllä on lisä ksi oikeus vastustaa
henkilö tietojensa käsittelyä, mikäli käsittely
perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterö idyllä on myö s oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi), mikä li
rekisterinpitä jä ei täytä velvoitteitaan
rekisterinpitä jänä tai muutoin ei noudata
sovellettavaa tietosuojalainsä ä däntö ä.
Kaikki henkilö tietojen käsittelyyn liittyvä t pyynnö t
tulee osoittaa Jonna Lindfors LKV:n tietosuojaasioista vastaavalle henkilö lle perustaja osakas
Jonna Lindfors (sähkö posti jonna@lindforslkv.fi,
puhelin 040 572 3757).
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