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TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018 
 

Rekisterinpitäjä:  Talotiili Ky 

Juhaninkatu 5 A 1, 78400 Varkaus 

talotiili@outlook.com  

 

MIKÄ ON HENKILÖTIETO? 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai 
elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään 
tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietojen suoja on osa 
yksityisyyden suojaa, joka kuuluu jokaiselle.  

Kyseisen henkilötiedon määritelmän vuoksi sellaiset tiedot, jotka liittyvät luonnolliseen 
henkilöön muussa ominaisuudessa kuin yksityishenkilönä, kuten esimerkiksi ammatin- tai 
elinkeinonharjoittajana tai julkisessa tehtävässä, on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. 
Henkilötiedon määritteleminen näin merkitsee siis lähtökohtaisesti kaikkien luonnolliseen 
henkilöön liittyvien tietojen kuulumista lain soveltamisalan piiriin. 
 

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN TALOTIILIN TOIMINNASSA 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat 
lakisääteiset velvoitteet sekä julkiset tehtävät. Henkilötietojen antaminen on edellytys 
sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen, et voi ostaa palveluita, jos et anna henkilötietojasi.  

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteena on suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia 
päätöksiä. Luovutamme henkilötietoja kuljetus-, pankki- ja tietotekniikka-alalla toimiville 
yhteistyökumppaneillemme vain, mikäli se on lain nojalla tarpeen.  
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Henkilötietojasi vastaanottavat: 

  - yrityksemme työntekijät 

  - maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksut 

  - tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme 

  - IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme 

 - muut ohjelmistoja tarjoavat ja tietoja tallentavat yritykset, joita ovat esimerkiksi kirjanpito-  
  ohjelmiston palveluntarjoaja, energiatodistuslaskennan palveluntarjoaja sekä asumisen  
  rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.  
 

Säilytämme henkilötietojasi: 

  - osakeluettelossa niin pitkään, kuin omistat osakkeet ja sen jälkeen vielä seuraavan 10   
  vuoden ajan (laki). Asukastiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun asukas on  
  muuttanut pois.  

  - sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan (laki) 

  - kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan (laki) 
 

Sinulla on seuraavat oikeudet: 

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot 

- oikeus tietojen oikaisemiseen 

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) 

- oikeus vastustaa käsittelyä 

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) 

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita 
jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. 

 

 


