
Yksityisyydensuoja 

Sonkakoti Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä yksityisyydensuojailmoituksessa kuvataan oikeutesi säilyttää 

yksityisyytesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojaamiseen. Sonkakoti Oy pyrkii täydelliseen 

läpinäkyvyyteen yksityisyyden suojaamisessa. 

Sonkakoti Oy on Sonkajärven kunnan perustama ja omistama osakeyhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja 

ylläpitää vuokra-asuntoja Sonkajärven kunnan alueella. Yhtiömme omistuksessa on 295 vuokra-asuntoa 

Sonkajärven ja Sukevan kirkonkylässä. 

Yksityisyydensuojakäytäntömme ja -ohjeemme perustuvat EU-direktiivin 95/46/EU ja Suomessa voimassa 

olevaan yksityisyydensuojalainsäädäntöön. 

Tämä ilmoitus on näkyvissä verkkosivuillamme ja kaikkien vuokrasopimuksien liitteenä. 

Soveltamislaajuus ja hyväksyminen 
Tätä yksityisyydensuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Sonkakoti Oy:n liiketoimintaprosesseihin ja 

sivustoihin, toimialueisiin, ja kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkostoihin (esimerkiksi Facebook)  

Tässä ilmoituksessa kerrotaan Sonkakoti Oy:n tekemästä tietojen käsittelemisestä. 

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten osoite, sähköpostiosoite tai 

puhelinnumero. Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme palvella Asiakkaitamme. Antamalla 

meille henkilötietosi hyväksyt tämän yksityisyydensuojakäytännön menettelytavat ja ehdot. Jos et suostu 

tähän, älä anna henkilötietojasi. 

Keiden tietoja käsittelemme? 
Sonkakoti Oy käsittelee asiakkaidensa ja sellaisten mahdollisen uusien asiakkaiden tietoja, jotka ottavat 

meihin yhteyden Sonkakodin sivustojen tai muiden kanavien kautta.  

Sonkakoti Oy rekisterinpitäjänä 
Sonkakoti Oy toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille, jotka keräämme asuntoa hakevista tai jo meillä 

asuvista henkilöistä. 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 
Sonkakoti Oy kerää henkilötietoja hallitakseen asiakassuhteitaan ja täyttääkseen Asiakkailleen antamat 

sitoumukset. 

Henkilötietojen käytön tavoitteemme: 

 Tehdä tarjouksia vapaista tai vapautuvista vuokra-asunnoista 

 Toimia Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla 

 Parantaa palveluidemme laatua 

 Tunnistaa ja ehkäistä tietoturvauhat, tehdä kunnossapitoa ja korjata virheitä 

 Laskuttaa, käsitellä maksuja sekä seurata Asiakkaiden talouden kehittymistä 

Sonkakoti Oy käsittelee henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin vapaaehtoisen suostumuksesi 

perusteella.  



Miten keräämme henkilötietojasi? 
Sonkakoti Oy yleensä kerää henkilötietoja suoraan sinulta, puhelimitse, lomakkeella, internetin kautta, 

sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 

Tietyissä tilanteissa voimme kerätä tietojasi muista sallituista lähteistä. Nämä lähteet ovat esimerkiksi 

asiakastieto.fi josta selviää asiakkaan luottoluokitus. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 
Sonkakoti Oy käsittelee seuraavia henkilötietojasi: 

Omat sekä puolison yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

Syntymäaika, ikä ja sukupuoli 

Työsuhteesi tiedot, kuten työtehtävä, asema sekä ammatilliset  

Palaute, kommentit ja kysymykset 

Taloudelliset tiedot, kuten luottotiedot ja varallisuus 

Selaimesi antamat tiedot, kuten selaimen tyyppi, kieli, sen sivuston osoite, josta saavuit, ja muut 

liikennetiedot, kuten IP-osoite 

Rekisterinpitäjänä Sonkakoti Oy ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi. 

Miten luovutamme henkilötietojasi? 
Sonkakoti Oy ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman lupaasi. 

Sonkakoti Oy voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin vain seuraavasti: 

 Sonkakoti Oy voi luovuttaa henkilötietojasi kumppaneilleen, jos liiketoiminta edellyttää sitä. 

 Poliisi ja muut viranomaiset voivat vaatia Sonkakoti Oy luovuttamaan henkilötietoja.  

Oikeutesi 
Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä 

Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää Sonkakoti Oy:ltä ottamalla meihin 

yhteyden sähköpostitse 

Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi. Voit lähettää meille tätä koskevan pyynnön. 

Sinulla on myös oikeus pyytää Sonkakoti Oy:tä korjaamaan henkilötietoihisi sisältyvät virheet.  

Tietoturva ja tietojen säilyttäminen 
Miten suojaamme henkilötietosi? 

Sonkakoti Oy haluaa olla osoittamasi luottamuksen arvoinen. Sonkakoti Oy on sitoutunut estämään 

tietojesi luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Lisäksi Sonkakoti Oy 

on sitoutunut varmistamaan, että tietoja käytetään oikein tietoturvan ja turvallisen käytettävyyden 

takaamiseksi. Osana sitoutumistamme käytämme kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä 

keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen turvaamiseksi.  



Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt 

ennalta nimetyt henkilöt. Lisäksi Sonkakoti Oy noudattaa yleisesti hyväksyttyjä toimialan standardeja. 

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi? 

Sonkakoti Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa 

käyttötarkoituksissa, kuten kysymyksiin vastaamisessa, ongelmien ratkaisemisessa tai lakisääteisten 

velvoitteiden täyttämisessä. 

Siksi voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan yhteydenottosi jälkeen. Kun keräämiämme 

henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti. Voimme käsitellä tietoja tilastollisia 

tarkoituksia varten, mutta tällöin tiedot muutetaan anonyymeiksi. 

 

 


