Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n rekisteri- ja tietosuojakäytäntö
Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat keskeinen osa toimintaamme.
Rekisterinpitäjä
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Yhteyshenkilö: toimistosihteeri Marita Rokkonen
puh: 013 337 5001
email: marita.rokkonen@joensuu.fi
Henkilötietojen käsittely
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Keräämme henkilötietoja
asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja henkilöstöltä. Käsittelemme henkilötietoja jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme sekä hallita, kehittää ja ylläpitää yhtiömme asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa solmittuja sopimuksia.
Rekisterimme sisältävät seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:
· etu- ja sukunimi
· yritys
· titteli ja/tai vastuualue
· osoite
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· oleelliset työsuhteeseen liittyvät henkilötiedot
Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja asiakasyrityksiltämme esimerkiksi vuokra- ja urakkasopimusten
laatimisen yhteydessä ja avainten sekä kulkutunnisteiden luovutuksen yhteydessä, tilaisuuksiin ilmoittautuessa tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy rekisteröi ne henkilötiedot jotka
henkilö, asiakasyrityksemme tai yhteistyökumppanimme ilmoittaa tai luovuttaa. Pitääksemme henkilötiedot ajan tasalla, keräämme henkilötietoja myös tietopalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin käsittelyperuste sitä
vaatii. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään
edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. Työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytetään lainsäädännön
mukaisesti. Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus:
· tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
· pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista
· pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
· pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle
· tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
Tietojen luovutus
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille muutoin kuin yrityksen toiminnan sitä edellyttäessä. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luovutamme henkilöllisyyden todentamiseksi tai toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja tavaran- tai palveluntoimittajille, joiden kanssa olemme tehneet sopimuksia voidaksemme tarjota ja kehittää palvelujamme (mm. kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon ja vartiointiin liittyvät sopimukset). Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa.

Teemme valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka saattavat sisältää henkilötietojen käsittelyä puolestamme. Voimme solmia tällaisia sopimuksia esimerkiksi kiinteistönhoito-, ohjelmisto-, palvelin- ja IT-palveluja sekä taloushallinnon ja hankintatoimen palveluja tarjoavien toimittajien
kanssa. Tavaran- ja palveluntoimittajat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muihin, kuin tässä tietosuojakäytänteessä ja mahdollisissa palvelukohtaisissa tietosuojaselosteissa kuvattuihin tarkoituksiin.
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ei toteuta hankkeita tällä hetkellä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tietojen suojaus
Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan niille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä
olevia henkilötietoja.
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen
Käytämme verkkosivuillamme kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi.
Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.
Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.
Ehtojen muutokset ja yhteystiedot
Tämä tieto on päivitetty viimeksi 18.7.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.
Tietosuoja asetukseen liittyvistä asioista ja tämän dokumentin päivittämisestä vastaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteeseen tai oikeuksiin liittyen, pyydämme ottamaan
yhteyttä tietosuoja.yrityskiinteistot@joensuu.fi. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

