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Rekisteriseloste, asiakasrekisteri 
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste 

 

1. Rekisterin pitäjä 

Tampereen Vuokratalosäätiö (Y-tunnus 0155666-8) ja Vilusen Rinne Oy (Y-tunnus 0155320-5), 

jotka muodostavat yhdessä VTS-kodit (käytetty nimikkeenä myöhemmin) 

Puutarhakatu 8 

33210 TAMPERE 

puh. 0201 277 511 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Tietopalveluinsinööri Sanna Mattila 

Puutarhakatu 8 

33210 TAMPERE 

puh. 0201 277 263 

etunimi.sukunimi@vts.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

VTS-kotien asiakkuuteen liittyvä rekisteri 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

VTS-kotien asiakkuuden hallinnointi, hoito, analysointi ja kehittäminen. 

- asiakkaiden tietojen ylläpito 
- vuokrasopimuksen elinkaaren hallinta 
- asiakaskyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely 
- asuntojen kunnossapito ja siihen liittyen asiakkaan tietojen jako rekisterinpitäjän kanssa so-

pimussuhteessa olevien toimijoiden kanssa (huoltoyhtiöt, urakoitsijat) 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan asuntoa hakevien henkilöiden asuntohakemukselle kirjaamat tiedot vaadit-

tavine liitteineen. Asuntojen ja muiden tilojen vuokrasopimuksille kirjatuista henkilöistä pidetään li-

säksi yllä vuokrasopimustiedot alku- ja päättymispäivämäärineen, vuokran maksutiedot sekä vakuu-

den tiedot. Asiakkaista tallennetaan myös mahdolliset edunvalvonnan tiedot, luottotiedot, velkajär-

jestely- ja perintätieto, reklamaatiot, palautteet, yhteydenotot, valtakirjat, huomautukset, varoituk-

set ja Pisteet Kotiin –järjestelmään liittyvät tiedot.  
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään asuntohakemuksen jätön, vuokrasopimuksen 

solmimisen ja sähköisten palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään asiakkuuteen liittyvien 

yhteydenottojen ja tapahtumien yhteydessä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kautta.  

Henkilö- ja luottotietoja kerätään ja päivitetään myös Väestörekisterikeskuksen ja Suomen asiakas-

tieto Oy:n kautta. 

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tiedot ovat VTS-kotien ja sen sopimuskumppaneiden (esim. urakoitsijat, huolto- ja siivousyhtiöt, kela 

ja sosiaalitoimi) sisäisessä käytössä tapauskohteisesti tarvittavalla laajuudella.  Tietoja luovutetaan 

VTS-kotien ulkopuolelle vain kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 

rajoissa. Tiedot voidaan luovuttaa näissä tapauksissa joko paperisena tai sähköisenä. Tietoja ei siir-

retä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
a. Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti tallennettu aineisto säilytetään lukitussa arkistossa johon on asiattomilta 

pääsy estetty.  

b. Tietojärjestelmiin tallennettu aineisto 

Sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään palomuurein ja salasanoin suojatuissa palveli-

missa, jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin on pääsy asiattomilta estetty. Tietojärjestel-

mien kautta tietoihin pääsevät käsiksi rekisterin käyttäjät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuk-

silla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojen näkemisen laajuutta hal-

litaan yksilöidyillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja tiedot on suojattu 

ajantasaisella SSL-suojaussertifikaatilla.  

 

9. Rekisteröidyn tietojen tarkistus- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja re-

kisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle 

kirjallisen ja allekirjoitettuna.  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterin-

pitäjään.  

 

 

 

 


