TIETOSUOJASELOSTE – SÄHKÖISET VIERASPYSÄKÖINTILUVAT
Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, kuinka Espoon Asunnot
Oy (”EA”) kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja. Tämä Tietosuojaseloste koskee EA:n asukkaita
ja heidän vieraitaan, joille sähköistä vieraspysäköintilupaa haetaan (”Asiakkaat”).
1.

REKISTERINPITÄJÄ
Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Espoon Asunnot Oy (”EA”). EA
on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tietosuojavastaavana ja ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:
Lakimies Reetta Saarinen
Upseerinkatu 3 B
02600 Espoo
puh. 09 3544 5000
s-posti: asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi

2.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään sähköisten vieraspysäköintilupien myöntämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös mahdollistaa EA:n valtuuttaman yhteistyökumppanin Q-Park Finland Oy:n (”Palvelutarjoaja”) suorittama pysäköinninvalvonta kiinteistön
omistajana toimivan EA:n lukuun. Henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen perustuu EA:n
ja sen asukkaiden väliseen vuokrasopimukseen sekä vuokrasopimuksen perusteella tarjottavan vieraspysäköintimahdollisuuden käyttämiseen.

3.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
•
•
•

4.

Parkkikohde (kiinteistön osoite, jossa pysäköinti tapahtuu)
Pysäköitävän kulkuneuvon rekisterinumero
Pysäköintiluvan kesto (päivämäärä ja kellon aika alkamisen ja päättymisen osalta)

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Asiakkaiden henkilötiedot luovutetaan pysäköinninvalvontaa EA:n lukuun suorittavalle Palveluntarjoajalle.

5.

KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT
Asiakkaiden henkilötietoja ei käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
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Henkilötietojen säilyttäminen liittyy olennaisella tavalla tietojen kirjaamiseen Palveluntarjoajan
tuottamaan asiakaspysäköintijärjestelmään pysäköinninvalvonnan mahdollistamiseksi. Pysäköintiluvan myöntämisen osalta Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kunnes
kerätyt tiedot on pysäköintiluvan myöntämistä koskevan harkinnan ja päätöksen jälkeen kirjattu Palveluntarjoajan tuottamaan asiakaspysäköintijärjestelmään. Asiakkaiden henkilötietoja luovutettaessa Palveluntarjoajalle henkilötietoja säilytetään asiakaspysäköintijärjestelmässä vain niin kauan kuin pysäköintiä mahdollisesti koskevien reklamaatioiden käsittelemiseksi on tarpeen.
7.

OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, korjata ja päivittää itseänsä koskevat henkilötiedot sekä pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista kuten soveltuvassa
tietosuojalainsäädännössä on säädetty. Lisäksi Asiakkaat voivat pyytää henkilötietojensa
poistamista. Huomaathan, että pyyntö poistaa henkilötiedot kesken pysäköintilupaa koskevan
prosessin tarkoittaa samalla hakuprosessin keskeyttämistä, sillä pysäköintilupaa koskevan
hakemuksen käsittely ja mahdollisen pysäköintiluvan myöntäminen ei ole mahdollista ilman
henkilötietoja.
Asiakkailla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön rajoissa.
Asiakkailla on oikeus saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Tämä oikeus koskee henkilön itse
luovuttamia henkilötietoja, jotka on kerätty Asiakkaan suostumuksen tai vuokrasopimussuhteen perusteella. Henkilötietoja ei koske siirto-oikeus, jos tietojen käsittely perustuu lakiin.
Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos hän kokee, että
hänen henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädännön säännöksiä. Suomessa
valituksen voi osoittaa tietosuojavaltuutetulle: www.tietosuoja.fi

8.

TIETOJEN SUOJAAMINEN
Henkilötietojen käsittelyn osalta on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä Palveluntarjoajalle, joka voi käsitellä tälle luovutettuja tietoja ainoastaan EA:n ohjeiden mukaisesti.
Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

9.

YHTEYSTIEDOT
Tietosuojaselosteeseen tai EA:n säilyttämiin Asiakkaita koskeviin henkilötietoihin liittyvissä
kysymyksissä voit olla yhteydessä EA:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.
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