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Tehtävä, johon tietoja käsitellään 

Rekisteri sisältää tiedot henkilöistä, jotka ovat hakeneet asuntoa Kalasatamaan osoitteeseen 

Tukkutorinkuja 6 valmistuvasta senioritalosta. 

 

Tieto siitä, mitä henkilötietoja kerätään  

Rekisteröidystä tallennetaan muun muassa seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia 

tietoja: etunimi, sukunimi, ammatti, yhteystiedot, henkilötunnus, selostus ammatilliselta toiminnasta ja tiedot 

tuloista ja varallisuudesta. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille lukuun ottamatta Helsingin 

kaupungin viranomaisia, joiden tulee vahvistaa asukasvalinnat. 

 

Käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin tietoja käsitellään valintatilanteessa jolloin hakijoista valitaan vuokralaiset edellä mainittuun 

asuinrakennukseen. 

 

Rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteröityjä ovat kaikki hakijat, jotka ovat antaneet hakemuksessaan luvan henkilötietojensa käsittelyyn. 

Rekisterin henkilötiedot on kerätty vain rekisteröidyltä itseltään. 

 

Henkilötietojen ryhmät 

Hakijat ryhmitellään hakemusten perusteella kolmeen ammattiryhmään: 

- Kuvataiteilijat 

- Kirjailijat 

- Muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat 

Kukin ryhmä jaetaan edelleen varallisuuden, tulojen ja muiden hakemusvaatimuskriteerien perusteella eri 

alaryhmiin. 

 

Vastaanottajaryhmät 

Hakemuksia käsittelevät eri ammattiryhmistä koostuvat työryhmät: 

- Kuvataiteilijoiden työryhmä 

- Kirjailijoiden työryhmä 

- Muotoilijoiden ja taideteollisuusalan taiteilijoiden työryhmä 

Lopullisesta asuntojaosta vastaa kokoava työryhmä, ns. asukasvalintatyöryhmä, johon rekisterin pitäjän 

osakkaat ovat kukin nimenneet yhden edustajan. 

Kaikkien ryhmien edustajat perehdytetään tietosuojasäädöksiin ja niiden mukaisiin toimintatapoihin. 

 

Tietojen säilytysajat 

Jos hakijan ammatilliset tai ikäkriteerit eivät täyty, hakijan tiedot poistetaan välittömästi. 

Valituksi tulevien hakijoiden tiedot siirretään asukasrekisteriin ja poistetaan hakurekisteristä. 

Ne hakukriteerit täyttävät hakijat, jotka ilmoittavat jäävänsä jonoon, säilytetään tietoineen korkeintaan 

yhden vuoden ajan. Muut hakijatiedot poistetaan. 

http://www.arslongatalo.fi/


 

Tekniset turvatoimet 

Sähköinen hakujärjestelmä toimii erillään muista yhtiön järjestelmistä palveluntuottajan palvelimella. 

Palveluntuottajalla on omat tietosuoja-asiakirjansa. 

Ainoastaan työryhmien jäsenet ja sihteerit sekä yhtiön valtuuttamat toimihenkilöt pääsevät käyttämään 

tietoja määräajoin vaihdettavin tunnuksin. Käyttöoikeudet poistuvat kun asukasvalinnat on tehty. 

Mahdollisia uusia valintoja koskevat käsittelyt toteutetaan uusin tunnuksin 

Tietojen tarkastusoikeus ja tietojen korjaamisoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 

tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

rekisterinpitäjälle osoitteeseen Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, Lemuntie 4 D, 00510 Helsinki. Rekisterinpitäjä 

voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöä ja todistamaan henkilöllisyytensä ennen 

pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön yhden kuukauden kuluessa. 

Rekisterin lisätiedot 

Mahdollisia muita tiedusteluja rekisteristä voi osoittaa toimitusjohtajalle sähköpostiin info@arslongatalo.fi. 
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