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REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
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REKISTERIN NIMI 
 
Turun Seudun Kiinteistöpiste Oy:n asiakasrekisteri. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, 
asiakkaan ja rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen 
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin 
tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen 
yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai 
suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen 
perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta 
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys 
rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun 
rekisteröity antaa toimeksiannon Turun Seudun 
Kiinteistöpiste Oy:lle tai on osapuolena kaupassa tai muussa 
sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan 
toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön tai 
muita palveluita muulla tavalla.  

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia 
tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai 
henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen 
on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttamiseksi, sukupuoli, äidinkieli, tiedot 
markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja 
asiointitiedot eri kanavissa, ja muut vastaavat 
ryhmittelytiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset 
toimitusosoitteet, markkinointikampanjoihin (esim. 
arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen 
liittyvät tiedot.  

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot 
Turun Seudun Kiinteistöpiste Oy:n asiakastietojärjestelmissä, 
henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja 
viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen 
päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n 
luottotietorekisteri. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja 
ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

TIETOJEN POISTAMINEN 
 
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai 
asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan 
joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas 
väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista 
toimintaa. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten 
tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla 
rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla 
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS  

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26 §:n 
mukaisesti, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle osoitteeseen: 

TURUN SEUDUN KIINTEISTÖPISTE OY 
PL 5 
20201 TURKU 
 
Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin 
kirjallisesti. Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio 
allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta. Jos 
asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää 
rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja 
käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia varten. 

 


