TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.2.2018

Nimi

Taitoa Kuntaperintä Oy
Osoite

Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 TURKU
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 020 6399 420, Sähköposti: asta.perinta@taitoa.fi
Nimi
2
Christian Sjöstrand
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Toinen linja 14, 00520 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 050-599 7876, Sähköposti: christian.sjostrand@taitoa.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Taitoa Kuntaperintä Oy perintärekisteri

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään
vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja
hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä ja raportointiin,
seurantaan ja valvontaan liittyvissä tilanteissa. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle
perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän
harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa
tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien ja toimeksiannon kohteena olevien perintäasiakkaiden
nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot,
yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:
- Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot
- Toimeksiannon käsittelyvaihetta koskevat tiedot
- Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot
- Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta
tarpeelliset tiedot
- Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat
toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot
- Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta
tarpeelliset
- Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedo
6
Toimeksiantajat (toimeksiantoa, perintäasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)
Säännönmu- Perintäasiakkaat (perintäasiakasta sekä saatavaa ja sen maksuja koskevat tiedot)
kaiset tieto- Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)
lähteet
Ulosottoviranomaiset (ulosottomenettelyä koskevat tiedot)
Tuomioistuimet (oikeudelliseen perintään liittyvät tiedot)
Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)
Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)
Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)
YTJ (yritystiedot)
Verottaja (Julkiset verotiedot)
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (perintäasiakkaan yksilöintitiedot)
Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)
Maistraatit (edunvalvontatiedot
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:
- Toimeksiantajalle
- Perintäasiakkaalle itselleen
- Tuomioistuimille
- Ulosottoviranomaisille
- Luottotietoyhtiöille
- Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista
varten

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Niissä tapauksissa kun velallinen asuu ulkomailla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto skannataan sähköiseen muotoon ja tallennetaan järjestelmään. Alkuperäinen
aineisto arkistoidaan lukittuun tilaan

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja käyttövaltuudet määritelty.
Laitteistot ja tiedonsiirtoyhteydet ovat asianmukaisesti suojattuja.
Rekisterin käyttäjät tunnistetaan, käyttöä valvotaan ja käyttövaltuudet
tarkistetaan säännöllises

10
Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Taitoa
Kuntaperintä Oy perintärekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella: Taitoa Kuntaperintä Oy, tarkastus, Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520
TURKU. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi,
henkilötunnus ja osoite.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Tietojen korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:Taitoa Kuntaperintä
Oy, korjaus,Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 TURKU. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä
tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi, henkilötunnus ja osoite. Korjausta koskevassa pyynnössä on
yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

12
Rekisterin tietoja ei käytetä henkilötietolain mukaisen kielto-oikeuden piiriin kuuluvaan
Muut henkilö- suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimukseen eikä
tietojen käsit- henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen.
telyyn liittyvät oikeudet

