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Miten hoidamme henkilökohtaisia
tietoja
Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka liittyvät suoraan tai
epäsuorasti sinulle, kuten nimi, kuva, sosiaaliturvatunnus, IP-osoite ja
osoite.
Mitä henkilötietoja me hoidamme?
Prosessimme henkilökohtaisia tietoja kuten nimet, sosiaaliturvatunnukset, osoitteet,
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja joissakin tapauksissa kuvat. Luottotietoja voi saada, jos
vuokrasopimuksia ei noudateta tai jos uuden yrityksen tulee allekirjoittaa uusi vuokrasopimus.

Miksi käsittelemme näitä henkilökohtaisia tietoja?
Käytämme vain henkilötietoja, jotka koskevat asiakkaitamme ja sidosryhmiä siinä määrin kuin
on välttämätöntä pitää yhteyttä ja täyttää meillä olevat sopimukset, yleensä vuokrasopimukset.

Mistä henkilökohtaiset tiedot ovat peräisin?
Yleensä käsittelemme ainoastaan rekisteröijämme saamia henkilökohtaisia tietoja. Osoitetietoja
tai puhelinnumeroita voi hakea myös avoimen lähdekoodin kautta tai luottotietoyhtiöiden
kautta, jos havaitaan, että osoite on virheellinen tai jos muutto on tapahtunut.

Mikä oikeusperuste meillä on?
Oikeusperusta on suostumus (sidosryhmien kanssa) tai sopimuksen tekeminen
(vuokrasopimus). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Kuinka kauan tallennamme henkilökohtaisia tietoja?
Sidosryhmille kaikki tiedot poistetaan, kun ne ovat vanhentuneita tai pyynnöstä.
Vuokraajillemme tiedot poistetaan sopimuksen päättymisen jälkeen ja tilinpäätös on päättynyt.
Paikallisten vuokralaisten yhteyshenkilöt poistetaan, kun ne ovat vanhentuneita tai pyynnöstä.

Kenen kanssa jaamme henkilökohtaisia tietoja?
Emme yleensä jakaa henkilökohtaisia tietoja, paitsi henkilökohtaisten tietojen avustajien kanssa,
joita käytämme palveluidemme suorittamiseen ja velvoitteiden täyttämiseen.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä, jos haluat tietoja siitä, mitä meillä on sinulle, pyytää
korjausta, siirtää tai pyytää, että rajoitamme hoitomme, vastustamme tai tietyissä tapauksissa
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pyytää tietojen poistamista. Sinulla on myös oikeus vaatia, että henkilötietoja siirretään meiltä
toiselle yritykselle, viranomaiselle tai organisaatiolle. Tämä oikeus rajoittuu vain sinun antamasi
tietoihin.
Lisätietoja tietosuojalainsäädännöstä ja oikeuksista saat täältä
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Miten otat meihin yhteyttä
Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien tietojen mukaisesti. Voit myös ottaa yhteyttä
tietosuojavastaavaan. Jos sinulla on valituksia henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus
tehdä valituksen Tietosuojaviranomaiselle.
Kun otat yhteyttä meihin, toivomme sinun antavan nimi, osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja sosiaaliturvatunnuksia. Tiedot annetaan vain vierailemalla meille ja
näyttämällä valtakirjoja, niin kun passi tai henkilökortti.

Henkilöstön vastuu
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Yritysnumero: 556008-8535
Puhelinnumero: 0520-47 45 50
Sähköposti: info@kraftstaden.se
Osoite:
Box 953, 461 29 Trollhättan
Käyntiosoite:
Åkerssjövägen 20, Innovatumområdet by. 59, 461 53 Trollhättan
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Tietosuojavaltuutetun:
dataskyddsombud@trollhattan.se

Tietojen tekstin päivitykset
Tämä tietoteksti on päivitetty viimeksi 13 kesäkuuta 2018, ja se saattaa muuttua. Jos teemme
merkittäviä muutoksia tekstiin, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme,
www.kraftstaden.se
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