Rekisteriseloste
Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Päivitetty 31.8.2018.

1 Rekisterinpitäjä
Premion Oy Lkv (y-tunnus: 2326017-1), Porthaninkatu 4 B 26, 00530 Helsinki

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö
Arja Toiviainen, 050 531 8978, arja.toiviainen@premion.fi

3 Rekisterin nimi
Premion Oy Lkv:n (jäljempänä ”Premion”) asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen
perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä,
jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan
taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin,
ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten, markkinointiin, mukaan lukien
suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksia
voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:
-

-

Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet
yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
kansalaisuus
kieli
yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot
rekisteröidyn antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannon
vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika
toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot, kuten välitettävän kohteen suunniteltua markkinointia ja
myyntihintaa koskevat ehdot sekä välityspalkkiota koskevat ehdot
välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa (esim. perintö) sekä mahdollista
vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot (esim. tieto kohteen vapautumisesta)
toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon
täyttämiseksi, kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta
käytetty yhteisenä kotina rekisteröidyn aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kanssa sekä
mahdollista avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja ositusta tai omaisuuden erottelua
koskevat tiedot
toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot, kuten asuntomyymälän järjestämät näytöt sekä
vastaanottamat tarjoukset ja niiden sisältö (esim. osto- tai myyntitarjouksen tekijä sekä tarjouksen ehdot)
toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet,
sopimuksen kohde, kauppahinta, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot
asiakasvaroja koskevat tiedot
muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden tai muun asiallisen
yhteyden alkamis- ja päättymistiedot

-

reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja
toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
laskutustiedot
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sopimuksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen
median palvelujen kautta, suullisesti tai kirjallisesti henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Tietoja voidaan kerätä myös toimeksiantosopimuksen valtuuttamana kiinteistönvälityksen sidosryhmiltä ja
viranomaisilta, esimerkiksi isännöitsijäntoimistosta ja maistraatista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja
samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto
Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan
saattamista varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on
saatu.
Premion voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun
asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8 Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia
tietomurtoja vastaan. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin
käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

9 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen,
mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Asiakassuhteen toteutuminen, mutta myös
välityslainsäädäntö ja rahanpesulainsäädäntö edellyttävät, että välitysliike käsittelee ja säilyttää asiakkaiden
henkilötietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

