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Mit7 tietoj) minust) ker7t77n?
Siivousp&lvelun rekisteriin t&llennet&&n &si&kk&&n
– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– s5hköpostiosoite
– l&skutusosoite
– y-tunnus (yrityksilt5)
– syntym5&ik& (kotip&lvelun tukip&lvelun &si&kk&ilt&)
– l5hiom&isen yhteystiedot (kotip&lvelun tukip&lvelun &si&kk&ilt&)
– sopimus p&lvelun sis5llöst5 j& kestost&
Henkilötietoj) k7ytet77n:
– &si&k&ssuhteen hoit&miseen
– til&stollisiin t&rkoituksiin
Kuink) k)u)n henkilötietoj) s7ilytet77n?
S5ilyt5mme tietoj& niin k&u&n, kuin on t&rpeellist& rekisterin k5yttöt&rkoitusten
toteutt&miseksi.
Rekisterinpit5j5ll5 on velvollisuus s5ilytt55 kirj&npito&ineisto Kirj&npitol&iss&
(luku 2, 10 §) m55ritellyn &j&n (10 vuott&) muk&isesti. T5m5n vuoksi
kirj&npitoon liittyv55 &ineisto& ei void& poist&&
ennen m55r5&j&n umpeutumist&.

Tietojen luovutus kolm)nsille os)puolille
Asi&kk&iden tietoj& ei j&et& kolm&nsien os&puolten k&nss& lukuunott&m&tt&
kirj&npitop&lvelun t&rjo&j&&, j& k&upungin p&lvelusetelij5rjestelmiin kuuluvien
t&hojen k&nss&, jos til&nne sit5 v&&tii.
K&ikill& tietojen k5sittelijöill5 on v&itiolovelvollisuus.

Asi)kk))n) sinull) on seur))v)t oikeudet:
T&rkistusoikeus - rekisteröity &si&k&s voi t&rkist&& t&llent&m&mme henkiötiedot
Oik&isuoikeus - rekisteröity &si&k&s voi pyyt55 oik&isem&&n h5nt5 koskev&t
virheelliset t&i puutteelliset tiedot.
Oikeus peruutt&& suostumus - Jos rekisteröity5 koskev& henkilötietojen
k5sittely perustuu &ino&st&&n suostumukseen, eik5 esim. &si&kkuuteen t&i
j5senyyteen, voi rekisteröity peruutt&& suostumuksen.
Poisto-oikeus - Rekisteröidyll5 on oikeus pyyt55 tietojen poist&mist&, jos
tietojen k5sittely ei ole t&rpeen. K5sittelemme poistopyynnön, jonk& j5lkeen
joko poist&mme tiedot t&i ilmoit&mme perustellun syyn, miksi tietoj& ei void&
poist&&.
On huomioit&v&, ett5 rekisterinpit5j5ll5 voi oll& l&kis55teinen t&i muu oikeus
oll& poist&m&tt& pyydetty5 tieto&. Rekisterinpit5j5ll5 on velvollisuus s5ilytt55
kirj&npito&ineisto Kirj&npitol&iss& (luku 2, 10 §) m55ritellyn &j&n (10 vuott&)
muk&isesti. T5m5n vuoksi kirj&npitoon liittyv55 &ineisto& ei void& poist&&
ennen m55r5&j&n umpeutumist&.
Miss7 tietoj) s7ilytet77n?
Tietok&nn&t, joihin rekisterin tietoj& t&llennet&&n, ov&t p&lomuurein, s&l&s&noin
j& muin teknisin keinoin suoj&ttuj&.
M&nu&&lisesti k5sitelt5v5t, rekisteröityjen tietoj& sis5lt5v5t &si&kirj&t
s5ilytet55n lukituiss& tiloiss& siten, ett5 &si&ttomilt& on niihin p55sy estetty.
Rekisterinpit5j5 huolehtii, ett5 &ino&st&&n niill5 rekisterinpit5j5n työntekijöill5 j&
rekisterinpit5j5n lukuun toimivien yritysten työntekijöill5 on p55sy tietoihin,
joille se heid5n työteht5viens5 hoit&misen vuoksi on t&rpeen.

