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Päivämäärä

Oulun kaupungin kiinteistöjen vikailmoitusrekisteri

29.4.2021

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietoja käsittelee Tilapalvelut -liikelaitos tai ulkoinen huoltoyritys vikailmoituksen hoitamisen yhteydessä.
Vikailmoitusjärjestelmään voidaan tehdä ilmoitus kiinteistössä ilmenneestä viasta tai puutteesta. Tässä yhteydessä kerätään
henkilötieto, jotta kiinteistönhuoltaja saa tarvittaessa yhteyden ilmoittajaan vian lisätietojen selvittämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä
kuka tahansa verkkosivujen kautta.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 a) kohdan perusteella: Rekisteröity on antanut suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen
käsittelyyn täyttämällä ja lähettämällä vikailmoituslomakkeen.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Käsiteltävät henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Käsittelyn kesto on sopimuksen voimassaoloajan. Tiedot poistetaan manuaalisesti kolmen vuoden välein.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun Tilapalvelut liikelaitoksen
johtokunta

Ympäristötalo Solistinkatu 2

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Liikelaitoksen johtaja Johan Alatalo

johan.alatalo@ouka.fi

Kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen

veijo.kotilainen@ouka.fi

Tekninen asiantuntija Jani Nousiainen

jani.nousiainen@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Oulun kaupunki: Tietoturvapäällikkö Kari
Nykänen

Kari Nykänen PL 12, 90015 Oulun kaupunki, 08-558410 tietosuoja(at)ouka.fi)

Tilapalvelut -liikelaitos:

tietosuojavastaava.otp@ouka.fi

90140 Oulu

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötiedot säilytetään järjestelmässä 3 vuotta.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan vikailmoituksen tekijöiltä. Ilmoitusta tehdessä tekijä hyväksyy, että henkilötiedot tallennetaan järjestelmään.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja ei siirretä järjestelmästä.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi
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Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi
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