
 

                        

                 

       

    

Dataskyddsbeskrivning för kundregisDataskyddsbeskrivning för kundregisDataskyddsbeskrivning för kundregisDataskyddsbeskrivning för kundregisterterterter                
        

1. Personuppgiftsansvarig 

 
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan TYS)  
FO-nummer: 0142348-6  
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
 
2. Kontaktperson i ärenden angående registret 
 
Tuula Kanervisto/dataskyddsansvarig 
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
tietosuoja@tys.fi 
 
3. Registrets namn 
 
Kundregister 
 
4. Personuppgiftsbehandlingens syfte 
 
Personuppgifter behandlas för att organisera, underhålla, analysera och utveckla en 
relation på basis av kundförhållande och annat relevant samband. Personuppgifter 
behandlas endast till den del det behövs för att sköta uthyrning och fastighetsunderhåll. 
 
Personuppgifter används för bland annat följande syften: 
 

• välja hyresgäster 
• ingå och administrera hyresavtal 
• underhålla och utveckla kundrelationen 
• hyresgästenkäter (till exempel enkäter om hyresgästnöjdhet) 
• hyresgästkommunikation (bl.a. utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till 

hyresgästarrangemang och meddelanden) 
• sköta hyresreskontra, fakturera och indriva tillgodohavanden  
• fastighetsunderhåll och felanmälningar 
• boenderådgivning, hyresgästdemokrati och hyresgästaktiviteter 
• planera, organisera och utveckla affärsverksamheten och servicen  
• säkra hyresgästernas och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter  

 
 
 

 



 

 
 

5. Registrets datainnehåll och reguljära uppgiftskällor 
 
Följande personuppgifter för bostadssökande, hyresgäster och eventuella 
medhyresgäster i registret kan behandlas, liksom uppgifter om ändrade 
personuppgifter:  
 
Basuppgifter som  
 

• namn 
• födelsedatum 
• personnummer 
• kontaktuppgifter: adress, telefonnummer och mejladress 
• kön 

 
Uppgifter med koppling till kundrelationen och annat relevant samband såsom  
 

• kundnummer 
• kontaktspråk 
• startdatum för kundrelationen 
• för- och efternamn, personnummer och födelsedatum för personer i samma hushåll  
• för- och efternamn, personnummer och födelsedatum för annan person som bor i 

lägenheten, till exempel underhyresgäst och hyresgäst i andra hand 
• uppgifterna i bostadsansökningen med bilagor 
• tidigare adress och uppgifter om tidigare bostad 
• uppgifter om bostadsbehov 
• uppgift om att en medsökande gett den registrerade lov att lämna ut hens uppgifter till 

den personuppgiftsansvarige  
• uppgifter om arbete och arbetsförhållandets längd och art 
• den registrerades egna uppgifter om inkomst och förmögenhet 
• uppgifter om intressebevakning 
• uppgifter om inkasso, kreditvärdighet, skuldsanering 
• uppgifterna i hyresavtalet 
• hyresavtalets ingångs- och slutdatum  
• fakturerings- och betalningsuppgifter, betalarens namn 
• för minderårig hyresgäst: uppgift om identiteten på den person som har undertecknat 

hyresavtalet  
• felanmälningar 
• reklamationer, returer, annan kontakt och kommunikation samt åtgärder kopplade till 

kundrelationen och relevant samband  
• marknadsföringsåtgärder riktade till den registrerade, hur dessa åtgärder har 

utnyttjats och uppgifter som givits i samband med dem  
• den registrerades egna uppgifter om bankkonto, i samband med uppsägning av 

hyresförhållandet eller återbetalning  
• lov för och förbud mot direktreklam 
• poängsättning av bostadsansökan (poängsättningskriterierna finns på TYS webbsajt) 

 
 
 
 



 

 
 

Uppgifter samlas in från den registrerade själv, bland annat på blanketten för 
bostadsansökan och i digitala tjänster. Uppgifterna uppdateras på basis av det som 
inträffar medan hyresförhållandet är i kraft.  Blanketten för bostadsansökan innehåller 
en begäran om lov för uppgiftslagring. 
 
Personuppgifter kan samlas in och uppdateras också från den 
personuppgiftsansvariges övriga personregister, från kunder som avbryter relationen, 
från den personuppgiftsansvariges samarbetspartner och från myndigheter och 
företag som erbjuder personuppgiftsrelaterade tjänster, såsom 
Befolkningsregistercentralen och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditregister.  
 
6. Regelmässig överlåtelse av uppgifter 
 
Som regel överförs inga uppgifter utanför TYS. Inom de gränser som lagen tillåter och 
förpliktar kan uppgifter lämnas ut till exempelvis Åbo stad, läroinrättningar, 
samarbetspartner som sköter inkassoärenden för TYS räkning och myndigheter som 
ARA och FPA. 
 
Dessutom kan uppgifter lämnas ut till disponent-, service-, reparations-, bevaknings- 
och låsföretag samt till el- och datanätsleverantörer för utförande av boenderelaterade 
tjänster. 
 
Personuppgifter kan överföras till myndigheter som med stöd i lag begär att få dem. 
 
Om lägenheten kommer att ägas av en instans utanför TYS kan TYS till den nya ägaren 
överlåta sådana uppgifter som krävs för att sköta hyresförhållandet.  
 
7. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
  
Som regel överförs inga uppgifter utanför Europeiska unionens medlemsstaters 
område eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
 
TYS överför personuppgifter utanför EU/EES-området endast för kommunikation med 
hyresgäst/bostadssökande som bor eller vistas utanför EU/EES-området. 
Hyresgästens/den bostadssökandes personuppgifter kan i sådana fall överföras till det 
land där hyresgästen/den bostadssökande bor eller vistas. I det fall att EU-
kommissionen har avgett beslut om att dataskyddet håller tillräckligt hög nivå i landet 
där hyresgästen/den bostadssökande bor eller vistas baseras en överföring av 
uppgifter på detta kommissionsbeslut. Om kommissionen inte har fattat sådant beslut 
baseras en överföring av uppgifter utanför EU/EES-området på det samtycke som den 
registrerade gav i samband med sin bostadsansökan. 
 
8. Principer för skyddande av registret 
 
Personuppgifter behandlas i alla situationer med respekt för personlig integritet. I 
skyddandet av personuppgifter följer vi lagstiftning och myndighetsbestämmelser samt 
TYS datasäkerhetspolitik och dataskyddsdirektiv. Personuppgifter får behandlas endast 
av personer som behöver det för sina arbetsuppgifter. 
 
Alla uppgifter i det elektroniska personregistret är skyddade genom ändamålsenliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder. Tillgång till uppgifterna har endast de  



 

 
 

företrädare för TYS personal och deras samarbetspartner som på basis av sina 
arbetsuppgifter har beviljats personlig rätt att använda systemet och är bundna av ett 
avtal om tystnadsplikt. 
 
Manuellt upprätthållet material förvaras bakom lås med tillgång endast för namngivna 
personer. 
 
Vi förutsätter personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddets krav också av 
sådana samarbetspartner till vilka uppgifter överförs eller lämnas ut. 
 
9. Personuppgifternas förvaringstid 
 
Personuppgifter förvaras så länge de behövs för det syfte som de har insamlats och 
behandlats för, eller för att fullgöra ett avtal eller så länge lag och bestämmelser så 
kräver. Därefter raderas uppgifterna på lämpligt sätt. 
 
Hyresavtalsuppgifter förvaras i tio år efter att hyresavtalet upphört och alla 
skyldigheter i anslutning till hyresavtalet har uppfyllts. 
 
Bostadsansökningar som inte har lett till erbjudande eller avtal förvaras i tre år efter 
anhängiggörandet. 
 
Personuppgifters förvaringstid påverkas av bland annat direktiven om arava- och 
räntestödsbostäder och av bokföringslagens bestämmelser.  
 
10. Den registrerades rättigheter 
 
En person har rätt att få den personuppgiftsansvariges bekräftelse på att de egna 
personuppgifterna behandlas eller att de inte behandlas. 
 
En person har också rätt att granska sina personuppgifter i registren och rätt att 
begära att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. En begäran om radering 
tillmötesgås såvitt det med hänsyn till lagstadgade förvaringstider och övriga 
skyldigheter är möjligt. Den registrerade måste identifiera sig för att begäran ska kunna 
tillmötesgås.  
 
Begäran ska skriftligen skickas till personen som ansvarar för registerärenden 
(kontaktuppgifter under punkt 11). Begäran kan också framföras vid personligt besök 
hos den personuppgiftsansvarige.  
 
Den registrerade har 
 
• Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter  
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera den registrerade om behandling 
av hens personuppgifter. Den registrerade ska bland annat informeras om de syften för 
vilka uppgifter behandlas, till vem uppgifter lämnas ut och hur länge uppgifter förvaras. 
Denna dataskyddsbeskrivning utgör ett dokument som informerar om 
personuppgiftsbehandling. 
 
• Rätten till tillgång till uppgifter 
 



 

 
 

Den registrerade har rätt att veta att hens uppgifter har lagrats i ett personregister och 
rätt att granska vilka uppgifter som finns lagrade i registret. Begäran om granskning 
ska skriftligen eller personligen riktas till personen som ansvarar för registerärenden 
(kontaktuppgifter under punkt 11).  

 
• Rätten att rätta uppgifter    
Den registrerade kan kontakta den personuppgiftsansvarige med en begäran om att 
felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. 
 
• Rätten att radera uppgifter 
Den registrerade kan begära radering av de egna personuppgifterna när de inte längre 
behövs för de syften för vilka de insamlades, eller för vilka de annars behandlades, eller 
om personuppgiftsbehandlingen har varit lagstridig. Med motiveringar som har stöd i 
lag, eller på basis av den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter, kan 
den personuppgiftsansvarige vägra att genomföra raderingen. Skriftlig begäran ska 
skickas till personen som ansvarar för registerärenden (kontaktuppgifter under punkt 
11). 
 
• Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter 
Den registrerade kan i vissa situationer begränsa användningen av de egna 
uppgifterna. Den registrerade kan bestrida personuppgifternas riktighet varvid 
behandlingen avbryts för den tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna säkerställa att uppgifterna stämmer. 
 
• Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter 
Den registrerade kan i vissa lägen, med hänvisning till sin egen speciella situation, göra 
en invändning mot att de egna uppgifterna behandlas. 
 
• Rätten att flytta uppgifter mellan system 
Den registrerade kan, om det är tekniskt möjligt och datasäkert, få sina personuppgifter 
överförda till en annan personuppgiftsansvarig i maskinellt läsbar form. 
 
• Rätten att förbjuda direktreklam 
Den registrerade kan genom att kontakta den personuppgiftsansvarige förbjuda 
behandling och överlåtelse av de egna personuppgifterna för direktreklam, 
distansförsäljning och annan direkt marknadsföring. 
 
• Rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten 
Den registrerade kan framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Finland 
Dataombudsmannen, om den registrerade anser att de egna personuppgifterna inte har 
behandlats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Dataombudsmannens webbsajt http://www.tietosuoja.fi. 
 
 
I enlighet med dataskyddsförordningen besvarar vi begäranden inom högst en månad 
från ankomstdatum. Om det på motiverade grunder behövs mer tid för att svara på en 
begäran om information kan svarstiden vara högst tre månader. 
 
Utgångspunkten är att ovan stående rättigheter kan utnyttjas avgiftsfritt. Om en 
begäran är ogrundad eller oskälig, eller om den skickas in upprepade gånger, kan vi ta  
 



 

 
 

ut en skälig avgift för tillmötesgåendet av begäran eller också kan vi vägra att 
tillmötesgå den. 

 
11. Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och den dataskyddsansvarige 
 
För att utnyttja ovan stående rättigheter ska den registrerade antingen personligen 
eller skriftligen rikta sin begäran till adressen: 

 
Studentbystiftelsen i Åbo 
Dataskyddsombudet 
Begäranden om granskning och förbud 
Inspektorsgatan 12A 
20540 Åbo 
 
Eller per mejl: tietosuoja@tys.fi 
 
 
 
Denna dataskyddsbeskrivning har uppdaterats 2.11.2022 

 

 


