REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.1.2016

Nimi

KTC Finland Oy
Y-tunnus 0859384-0
Osoite

PL 14, 00641 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

asiakaspalvelu@ktc.fi
puh. 020 721 8494
fax. 020 721 8495
Nimi
2
Yhteyshenki- Tapio Järvinen
Kirjavainen
lö rekisteriä Niklas
Osoite
koskevissa PL 14, 00641 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 020 721 8494
asiakaspalvelu@ktc.fi
Perintärekisteri

3
Rekisterin
nimi
4
Perintärekisteriä käytetään perintätoimeksiantojen käsittelyssä. Järjestelmän tietoja käytetään sekä
Henkilötieto- vapaaehtoisessa että oikeudellisessa perinnässä. Järjestelmään kirjataan myös tiedot riita-asioiden
jen käsittelyn oikeudenkäynneistä sekä konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyistä.
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Järjestelmään rekisteröidään toimeksiantajan ja rekisteröidyn nimet, henkilö-/ Y-tunnus, osoitetiedot,
puhelinnumero, pankkiyhteystiedot sekä toimeksiantajan ilmoittamat toimeksiannon hoitamiseen
tarvittavat muut tiedot.
Järjestelmään rekisteröidään lisäksi tiedot toimeksiannon perusteena olevasta velasta, velan
määrästä ja perusteesta, toimeksiannon käsittelyvaiheet, perintätoimenpiteet sekä rekisteröidyn
itsensä ilmoittamat tiedot ja julkisista rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä (VRK) saatavat
tiedot.
Asiakaspuhelu saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksiantajalta saadaan toimeksiantoa ja rekisteröityä koskevat tiedot.
Luottotietoyhtiöltä saadaan rekisteröityä koskevat julkiset maksuhäiriötiedot.
Postin osoitepalvelusta saadaan rekisteröidyn viimeisimmät osoitetiedot.
Väestötietojärjestelmästä saadaan rekisteröidyn kotipaikka- ja yhteystiedot.
Yhteystietoyrityksiltä saadaan puhelinnumerotiedot.
Maistraatista saadaan rekisteröityä koskeva edunvalvontatieto.
Oikeusrekisterikeskukselta saadaan rekisteröityä koskevat konkurssi-, yrityssaneeraus- ja
velkajärjestelytiedot.
Yksityisten pysäköinninvalvontamaksujen perintää varten saadaan Trafilta (Liikenteen
turvallisuusvirasto) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella omistajaa/haltijaa koskevat tiedot.
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä kaupparekisteristä saadaan kaupparekisteritiedot,
rekisteröityä koskevaa yksilöintitietoa saadaan yhdistyksiä koskevasta yhdistysrekisteristä.
Verohallinnolta saadaan tuloverotuksen julkiset tiedot.
Perintätoimeksiantoa koskevia tietoja saadaan myös käräjäoikeuksilta ja ulosottoviranomaisilta sekä
vero- ja työvoimaviranomaisilta.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan toimeksiantajalle ja reksiteröidylle sekä toimeksiannonkäsittelyn
yhteydessä tuomioistuimelle ja ulosottoviranomaiselle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa esim.
luottotietoyhtiölle, jos tietojen luovuttaminen on sallittua henkilötietolain tai luottotietolain mukaan.
Trafilta saatua ajoneuvon haltijaa tai omistajaa koskevaa tietoa ei luovuteta toimeksiantajalle.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilökunta on antanut sitoumuksen työssään
saamiensa tietojen salassa pitämisestä.
Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmiin talletettujen tietojen käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Tietojärjestelmän keskusyksikkö on lukitussa
tilassa.

