Rekisteriseloste, Lehto Tilojen asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä on Lehto Group Oyj, Voimatie 6 B, 90440 Kempele, Yhteyshenkilönä toimii Juho Kirstinä, osoite:
Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa, juho.kirstina@lehto.fi.
Rekisterin nimi on Lehto Tilojen asiakasrekisteri ja sen tarkoituksena on käsitellä asiakassuhteessa tarvittavia tietoja
henkilötietolain 8 §:n mukaisesti. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä
yhteydenpitoon. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää asuntojen varausten ja myyntitilanteen rekisteröinnin,
kauppakirjan teon yhteydessä sekä takuuajan korjausten käsittelyssä ja hoitamisessa.
Rekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot sekä mielenkiinnon kohteiden tiedot, yhdistettynä Lehto Groupin myynnissä
olevien/myytyjen kiinteistöjen ja huoneistojen perus- ja tilatietoihin. Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja:
•

asiakkaan nimi

•

osoite

•

puhelinnumero

•

sähköpostiosoite

•

asiakkuuteen liittyvät tiedot

•

takuuajan korjausilmoitukset

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä asiakkaalta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös
väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista
julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada kaupunkien ja kuntien tonttijakojen yhteydessä sekä
rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivustoilta, mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen
markkinointitarkoituksiin. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja saatetaan käyttää Lehto Group Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden markkinoinnillisissa tarkoituksissa.
Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta palvelimelle on SSL-salattu. Aineistoa ei säilytetä manuaalisesti. ATK:lla käsiteltävä
aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle
talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin käyttöoikeus
on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai
rekisterin ylläpitotehtävissä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja nähtäville sekä oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Riittävän yksilöidyn
tiedonkorjauspyynnön pyydämme tekemään yllä mainitulle rekisterin yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää
tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten.

Käyntiosoite:
Lehto Tilat Oy
Voimatie 6 B
90440 Kempele

Sähköinen laskutusosoite:
OVT-tunnus: 003720340416
Operaattori: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140

Laskutusosoite:
Lehto Tilat Oy
PL 129
70080 ROPO

Puhelin:
0207 600 900
Y-tunnus:
2034041-6

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@lehto.fi
Internet:
www.lehto.fi

