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Rekisterinpitäjä
Colliers International Finland Group Oy (y-tunnus 2396296-6)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sevander Merja
merja.sevander@ colliers.com
Puh. + 358 40 5333055
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Rekisterin nimi
Colliers International Finland konsernin Vierailijarekisteri
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu Colliers International Finland
Group Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä
CIF) oikeutettuun etuun. Vierailijarekisterin tarkoituksena on
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen toimitiloissa ja
parkkitiloissa sekä pääsyn rajoittaminen.
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Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä
Rekisterin
tietosisältö
koostuu
autopaikkojen,
kulkukorttien/avainten käyttäjien ja vierailijoiden perustiedoista.
Rekisterin tietosisältö muodostuu seuraavista tiedoista
a) Autopaikan käyttäjän nimi
b) Autopaikan käyttäjän osoite
c) Autopaikan käyttäjän puhelinnumero
d) Autopaikan käyttäjän henkilötunnus
e) Autopaikan käyttäjän sähköpostiosoite

f)

Autopaikan käyttäjän tilinumero

g) Kulkukortin/avaimen lainaajan nimi
h) Kulkukortin/avaimen lainaajan osoite
i)

Kulkukortin/avaimen lainaajan puhelinnumero

j)

Kulkukortin/avaimen lainaajan titteli/toimenkuva

k) Yritys, jota kulkukortin/avaimen lainaaja edustaa
l)

Kulkukortin/avaimen lainaus pvm

m) Kulkukortin/avaimen palautus pvm
n) Vierailijan nimi
o) Yritys, jota vierailija edustaa
p) Vierailijan tulo ja lähtöaika
q) Vierailijan isäntä
r)
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Vierailijan auton rekisterinumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä
niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin
luovuttaa viranomaisille rikosten tutkintaa varten.
CIF -konserniin kuuluvat yritykset (Colliers International Finland
Oy, Colliers Isännöinti Oy, Realprojekti Oy) käsittelevät ko.
rekisterin henkilötietoja omien vierailijoidensa ja palveluiden
käyttäjien osalta.
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Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Tiedot säilytetään CIF:n Vierailijaohjelmassa sekä erillisissä
dokumenteissa. Vierailijaohjelmassa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä
tietojen käytön valvomiseksi ja fyysiset dokumentit säilytetään
lukituissa arkistointitiloissa. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on
rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä
henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
CIF säilyttää tietoja, kunnes vierailijakortti, kulkutunniste/avain on
palautettu tai kun autopaikka on rekisteröidyn käytössä ja siihen

mahdollisesti liittyvät maksut suoritettu tai muut riitaisuudet
ratkaistu.
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Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee
toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus
vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä
valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

