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Tässä tietosuojailmoituksessa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (jäljempänä Tietosuojaasetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle (artiklat 13 ja 14)
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Rekisterinpitäjä,
yhteyshenkilö ja
rekisterin vastuuhenkilö

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Postiosoite: PL 12600, 00076 AALTO
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 4,
02150 Espoo
Puhelinvaihde: 09 439 0060
Yhteyshenkilöt:
Sopimusten yhteyshenkilöt
info-acre@aalto.fi
p. 09 439 0060 (vaihde)
www.aaltocre.fi/yhteystiedot
Vastuuhenkilöt:
Tiimien esimiehet
info-acre@aalto.fi
p. 09 439 0060 (vaihde)
www.aaltocre.fi/yhteystiedot

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Konsernin tietosuojavastaava: vanhempi lakimies Anni Tuomela
tietosuojavastaava(at)aalto.fi.

Rekisterin pitämisen tarkoitus ja
henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy kerää henkilötietoja sopimuskumppaniensa yhteyshenkilöistä (mukaan lukien Aalto-korkeakoulusäätiön lukuun hallinnoimiensa sopimusten yhteyshenkilöistä). Henkilötietoja on tarpeen kerätä
sopimusten täytäntöönpanemiseksi sekä lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:
Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (rakentamisilmoitukset verottajalle) sekä sopimusten täytäntöönpano (yhteystietolistat).
Mikäli oikeusperuste muuttuu tai tähän tietosuojailmoitukseen tehdään
muuten päivityksiä, löytyy päivitetty ilmoitus osoitteesta
www.aaltocre.fi/tietosuoja.
A: Henkilötietoja
kerätään suoraan
rekisteröidyltä

Kyllä

B: Henkilötietoja
kerätään muualta
kuin rekisteröidyltä
Rekisterin tietosisältö (kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötieto-ryhmistä)

Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät (= luovutukset)

Ei

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
-Etu- ja sukunimi
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Tehtävänimike
-Työnantajan nimi
Tietoja käsittelevät vain ne Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n työntekijät tai sen
toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen
käsittelyyn.
Henkilötietojen vastaanottajat eri toimenpiteiden yhteydessä:
-

Tilitoimisto – laskujen maksu ja rakentamisilmoitukset
Verottaja – urakoitsijan yhteyshenkilötiedot rakentamisilmoituksiin
liittyen (tilitoimiston kautta)

Lisäksi rekisterin henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisen tahon ylläpitämään palveluun seuraavasti:
-

Rakentamisilmoitusjärjestelmä – urakoitsijan yhteyshenkilötiedot
Rakennusten pelastussuunnitelmien hallinnointijärjestelmä – kiinteistöjen huoltomiesten yhteystiedot
Vuokrasopimus- ja tilanhallintajärjestelmä - vuokralaisten yhteyshenkilötiedot
Sopimus- ja arkistointijärjestelmä – yhteystietojen ylläpito
Aalto-yliopiston asiakashallintajärjestelmä (CRM) – vuokralaisten yhteyshenkilötiedot
Vuokralaisportaali – vuokralaisten yhteyshenkilötiedot
Tilavarausjärjestelmän hallinnointi – vuokralaisten yhteyshenkilötiedot

-

Tilavarausjärjestelmä – vuokralaisten yhteyshenkilöiden puhelinnumerot

Tietojen siirrot
kolmansiin maihin

Ei siirretä.

Henkilötietojen
säilytysaika /
määrittämiskriteerit

Lakisääteisten ilmoitusten mukana järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen ja manuaalisen aineiston osalta säilytysajat perustuvat lakiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa
sähköpostitse osoitteeseen info-acre@aalto.fi tai puhelimitse p. 09 439
0060 (vaihde).

Sopimuksiin perustuvia yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin sopimuksen täytäntöönpano tai sopimukseen perustuvat oikeudet ja/tai velvollisuudet sitä edellyttävät.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröity voi vaatia tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info-acre@aalto.fi tai puhelimitse p. 09 439 0060
(vaihde).
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n tietosuojaan
liittyvä toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun toimiston arvioitavaksi (tietosuoja(at)om.fi).

