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Rekisterinpitäjä Nimi 

Mesta Oy 

Osoite 

 Vespertie 9, 00320 Helsinki 

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

 09 477 7880, mesta(at)mesta.fi 

Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

 

Nimi 

 Hannes Lehti 

Osoite 

 Vespertie 9, 00320 Helsinki 

 
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

 09 477 7880 (vaihde) hannes.lehti(at)mesta.fi 

Rekisterin nimi Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

ja käsittelyn 

oikeusperuste  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä yhteystietoja henkilöistä, jotka 

haluavat tietoa Mesta Oy:n rakentamista asunnoista tai ostavat asunnon.  

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa 

asiakassuhteen hoitamiseen. 

  

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. 

kohdan a-alakohtaan eli rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa 

käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten sekä 1 b) alakohtaan - 

käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa 

rekisteröity on osapuolena.   
Kyseessä olevat 

henkilötietoryhmät 

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.  

Mistä henkilötiedot 

on hankittu 

Tiedot on kerätty rekisteröidyltä. 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset ja 

tietojen 

vastaanottajat 

Asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin asunto-osakeyhtiölle, 

rahoittajille, isännöintijöille ja viranomaisille sekä esimerkiksi sähkön- ja lämmön 

jakelijoille. Mesta Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän 

tiedot osoitetulle osapuolelle, jos rekisteröity pyytää Mesta Oy:tä toimimaan 

edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen 

viranomainen vaatii Mesta Oy:tä luovuttamaan erikseen 

yksilöidyn tiedon Mesta Oy:n hallussa olevasta tietokannasta. 

Tietojen siirto 

kolmanteen 

maahan  

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Henkilötietojen 

säilytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin suostumukseen perustuva erityinen 

käsittelyperuste on voimassa. Sitä arvioidaan vuosittain. Asunnon ostaneiden 

tietoja säilytetään 11 vuotta asuntoprojektin valmistumisesta yritykseen 

kohdistuvien vaatimusten varalta. 
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Rekisteröidyn 

oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on: 

• oikeus pyytää pääsy häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä 

oikeutta kohtuullisin väliajoin 

• oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja oikeus saada 

henkilötietonsa poistetuksi 

• oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 

• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen [sopimukseen perustuvissa 

käsittelyperusteissa] 

• oikeus vastustaa käsittelyä silloin kun tietoja käsitellään oikeutetun edun 

perusteella   

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Pyynnöt tulee osoittaa Hannes Lehdelle, hannes.lehti(at)mesta.fi 

 

Automaattisen 

päätöksenteon 

logiikka 

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa.  
 

 

 

 

Informointi on tehtävä myös silloin kun rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen 

kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin. Mikäli tiedon keruu on perustunut suostumukseen, tässä 

lomakkeessa olevan tiedon lisäksi on tällöin kerrottava rekisteröidyn oikeudesta peruuttaa annettu 

suostumus. Informointi on tehtävä tällöin siltä osin kuin rekisteröity ei ole saanut informaatiota tietoa 

luovuttaessa. 

 


