
Sotungin Vesiosuuskunta

Tietosuojaseloste 1.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Sotungin Vesiosuuskunta, Nybyggetintie 35, 01200 Vantaa, sotunginvesiosuuskunta@gmail.com, 040-

8674230, www.sotunginvesiosuuskunta.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Pulakka, c/o TempoTilit, info@tempotilit.fi, 0400-606366

3. Rekisterin nimi

Sotungin Vesiosuuskunnan jäsen- ja asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt

Sotungin vesiosuuskunnan jäsenet ja asiakkaat.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen hänen liittyessään osuuskunnan 
jäseneksi tai tehdessään asiakassopimuksen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on osuuskunnan jäsenasioiden hoito, tiedotus ja laskutus.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä on kerätty jäsenrekisteriin nimi- ja yhteystiedot sekä sen hänen hallinnoimansa kiinteistön 
rekisterinumero ja osoite, jonne osuuskunta on sopimuksen perusteella rakentamassa/rakentanut vesi- ja 
viemäriliittymän tai valokuituliittymän.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietojen luovutuksia tehdään ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella. 

Emme siirrä tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Henkilötiedot pidetään turvassa vahvalla tunnistautumisella suojatussa Procountor Finago Oy:n ylläpitämässä 
pilvipalvelussa. 

Alkuperäiset jäsen- ja liittymäsopimukset säilytetään lukitussa kaapissa tilitoimiston TempoTilit/Aikamitta Oy:n tiloissa.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään yhtä kauan kun henkilön jäsenyys tai asiakkuus Sotungin vesiosuuskunnassa kestää. Kirjanpitolain 
mukaan kirjanpitoaineistoa (kuten laskut) on säilytettävä jäsenyyden loputtuakin kirjanpitoaineistossa 6 vuotta.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisteriä ja sen tietoja käsittelevät seuraavat tietojen säilytyksestä vastaavat palveluntarjoajat:

Accountor Finago Oy

Accountor Finago Oy:n pilvipalveluun on annettu pääsy kolmelle nimetylle käyttäjälle, joista kaksi osuuskunnan 
hallinnosta ja yksi osuuskunnan käyttämästä tilitoimistosta.

mailto:sotunginvesiosuuskunta@gmail.com
http://www.sotunginvesiosuuskunta.net/
mailto:info@tempotilit.fi


Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että 
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä 
tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että 
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus 
rajoittaatietojen käsittelyä.

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen 
käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin 
perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi 
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) 
nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat 
merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta 
ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
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