
Kotivarma Oy:n tietosuojaseloste
Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty
tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Kotivarma Oy
Y-tunnus 1025154-0
Postiosoite: Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 HELSINKI

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Jörgen Olenius, hpj., puh. +358 50 4138870, jorgen.olenius@kotivarma.fi

Postiosoite: Kotivarma Oy/ Jörgen Olenius, Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 HELSINKI

3. Rekisterin nimi ja tietosisältö

Kotivarman Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia
ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat
henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn
henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja
luovutusta koskevat menettelytavat, sekä Asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

- lakiin perustuva kiinteistönvälittäjän päiväkirjaa ja toimeksiantosopimuksia ja niihin
liittyviä sopimusasiakirjoja varten.
Sopimus-, asiakas- tai niihin rinnastettava muu suhde.

Muu käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen ja kohdentaminen, mainonnan kohdentaminen, laskutus,
perintä ja asiakastapahtuminen varmentaminen, asiakasviestintä, palveluiden liittyvien
rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien
ja  / tai velvoitteiden suojaaminen ja turvaaminen, rekisterinpitäjän lakisääteisten
velvoitteiden hoitaminen ja muut vastaavat käyttötarkoitukset.

- rekisterinpitäjä voi kerätä tietoja myös esim. asuntoesittelyissä läsnä olevilta henkilöiltä
rikosten tai väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi, valvomiseksi ja selvittämiseksi, tai
muillakin keinoin mahdollisten asiakkaiden kiinnostusten kohteiden selvittämiseksi tai
myöhemmän asiakassuhteen perustamiseksi/palvelujen tarjoamiseksi ja markkinointiin.

Rahanpesun lakisääteinen valvonta

- lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, jäljempänä
”Rahanpesulaki”) 3 luvun 3 §:n mukaisesti Asiakkaan tuntemistietoja ja muita lain
mukaisia henkilötietoja tallennetaan, säilytetään ja voidaan käyttää rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun



ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin
rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista
varten. Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei käytetä
tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

Rahanpesulain valvontaa koskevissa rekisteritiedoissa käsitellään, tai voidaan käsitellä,
seuraavia Asiakkaaseen liittyviä tietoja:

- nimi, syntymäaika ja henkilötunnus

- edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus

- oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviran-
omainen

- oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet,
syntymäajat ja kansalaisuudet

- oikeushenkilön toimiala

- tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus

- henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu
tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos asiakas on etätunnistettu, tie-
dot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä

- tiedot Asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta
asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä
muut Rahanpesulain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut Asiakkaan tuntemiseksi hankitut
tarpeelliset tiedot

- Rahanpesulain 4 § 3. mom. mukaiset varojen alkuperän selvittämiseen liittyvät tiedot, ja
13 §:n mukaiset poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemis-
velvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot

- ulkomaalaisen Asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, osalta tieto Asiakkaan
kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot

Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen

- sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus
ylittyy, tai mainittua muuta oikeusperustaa ei ole, pyydetään Asiakkaalta erikseen
suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen.
Toimeksiantotietoja käytetään myös arviointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin liittyviin
sopimussuhteisiin ja säilytään toimeksiantopäiväkirjaa vastaavin tavoin tai sähköisesti
rajatun ajan.

Seuraamukset tietojen saamatta jäämisestä

Mikäli rekisterinpitäjä ei saa kohdissa henkilötietojen keräämisen tarkoitus sopimuksiin ja
asiakas- tai rinnastettavaan muuhun suhteeseen tai rahanpesuvalvontaan tarkoitettuja
tietoja, ei asiakassuhdetta voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä muuhun sopimukseen
tai osallistua oikeustoimeen Asiakkaan kanssa. Mikäli asuntoesittelyssä ei saada kävijän
tunnistamiseksi riittäviä tietoja, ei kyseistä henkilöä voida välttämättä päästää
asuntoesittelyyn.
Toimeksiantaja-asiakkaillamme on oikeus halutessaan tietää kodissaan käyneiden
henkilöiden henkilöllisyys.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet



- henkilön tunnistamistiedot henkilöasiakirjoista, sähköinen allekirjoitus.
- asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite, kieli.
- omasta tai yrityksen puolesta toimivan henkilön henkilötunnus ja mahdollisesti

yritystunnus luotettavaa tunnistamista varten.
- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
- asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Asiakkaalle tarjotut palvelut,

niiden käyttämispäivä, ostotarjouksen, sen hyväksymisen, vuokra- tai kauppa-
sopimuksen tekopäivä ja tiedot, kohdetiedot, välityspalkkio, palvelun myyjätiedot sekä
muut vastaavat tiedot.

- lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.
- mielenkiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot .
- palvelujen muut tapahtumatiedot.
- reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot.
- vuokralaisen luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista

varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja
velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen
yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi
aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten
pankeille ja toimeksiannon eri vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan,
jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi
väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim.
OneDriven, Google Drive, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Kauppahinta- ja kaupan kohteen muita tietoja luovutetaan lisäksi Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitto (KVKL) ry:lle, jossa tiedot tallennetaan kiinteistönvälittäjien käyttämään
KVKL:n hintaseurantapalveluun (HSP) palvelun edellyttämässä laajuudessa. HSP:sta tietoja
voidaan luovuttaa edelleen HSP:n asiakkaille. Kyseisen palvelun tietosuojaseloste on
luettavissa osoitteessa http://www.hintaseurantapalvelu.fi/tietosuoja.

Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi
tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain
rekisterinpitäjän lukuun. Sellaisia alihankkijoita voivat olla esim.
kiinteistönvälitysjärjestelmien ja markkinointijärjestelmien palveluntarjoajat sekä
asuntojen myynti-ilmoitusportaaleja ylläpitävät tahot.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu
Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti



omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Edellä sanotusta poiketen, Asiakkaalla ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn
ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja (Rahanpesulain 4:3
§). Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin Asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen
käsittelyn lainmukaisuuden.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa
tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi
kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti
luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä
osin kuin ne ovat virheellisiä.

Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen

Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa
häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt
mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon
käsittelylle muutoin olisikin.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on
suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle
rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole
säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun
perusteen nojalla.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei
noudata asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai
käytä automaattista päätöksentekoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

lakiin perustuva myynti-, osto- ja vuokraustoimeksiannot sekä niihin liittyvät henkilön
tunnistamiset, sopimusasiakirjat sekä ostotarjoukset säilytetään lukitussa ja
ja vartioidussa tilassa ja niihin pääsee käsiksi vain hallituksen jäsenet, joilla on työnsä



puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Manuaalinen aineisto tuhotaan säännöllisin
välein, kun sitä ei tarvitse lain mukaan enää pitää. Käsin kirjoitettuja yhteystietoja
säilytetään muutama kuukausi.
Muut vuokrahakemukset tuhotaan heti kun vuokrasopimus laadittu, mikäli asiakas ei
halua että säilytetään. Säilytetään korkeintaan vuosi.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköpostiviestit tuhotaan säännöllisesti kokonaan. Sähköposti on suojattu
virustorjunnalla ja palomuurilla sekä salasanoin. Sähköpostiviestit voidaan tulostaa ja
liittää kiinteistönvälittäjän kirjanpitoon kohteista.

Facebookissa ja Instagramissa myynti- tai vuokrauskohde voi olla esillä, mikäli
toimeksiantaja on antanut suostumuksensa. Kohde on suora linkki kotisivuillemme.
Asiakastietoja ei käytetä erikseen markkinointiin tai luovuteta ulkopuoliselle.


