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Isännöinnin Auktorisointi ISA ry käsittelee henkilötietoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja 
toiminnan järjestämiseksi. Isännöinnin Auktorisointi ry:n henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä 
voitte olla yhteydessä yhdistyksen toimistoon, isa@isannointiliitto.fi. 
 
ISA-yhdistyksen henkilörekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

• Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyttä hakeneen nimi, syntymäaika, työtehtävä, sähköpostiosoite, 
postiosoite sekä tiedot työnantajasta, työkokemuksesta, koulutuksesta sekä projektiosaamisesta. 
Lisäksi Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyden saaneesta kerätään auktorisoinnin säilyttämistä varten 
tiedot työkokemuksesta ja kouluttautumisesta 

• ISA-auktorisoitujen yritysten yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, tilintarkastajan 
nimi, isännöintitehtäviä hoitavan nimi, työsuhteen alkamisajankohta ja suoritettu tutkinto 

• Yhdistyksen tapahtumiin osallistuvan nimi, sähköpostiosoite ja erikoisruokavalio 
• Yhdistyksen hallituksen ja auktorisointitoimikunnan jäsenistä kerätään palkkioiden maksuun 

tarvittavat tiedot 
• Valvontamenettelyyn liittyen kantelun tekijän (taloyhtiön) yhteyshenkilön nimi ja rooli taloyhtiössä, 

osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä kantelun ratkaisemiseksi tarpeelliset henkilötiedot 
(ISA:lle toimitetut liiteasiakirjat) 
 

Henkilötiedot saamme rekisteröidyiltä itseltään ja niitä voidaan lisäksi päivittää viranomaislähteistä tai muilta 
palveluntarjoajilta, millä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden.  
 
Käytämme henkilötietoja hakija- ja auktorisointisuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. 
Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa ISA-yrityksen etua.  
 
Tietoja säilytetään auktorisoinnin keston ajan, lukuun ottamatta Auktorisoitu Isännöitsijä -pätevyyden 
hakemisen ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerättyjä tietoja, joita säilytetään vain niin kauan kuin se 
tietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Yhdistyksen luottamushenkilöiden tietoja säilytetään 
luottamustehtävän keston ajan. Auktorisoinnin ja/tai luottamustoimen päätyttyä henkilötietoja säilytetään 
tarpeellisin osin esimerkiksi laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.  
 
Henkilötietoihin on pääsy yhdistyksemme asiamies- ja toimistopalveluita hoitavilla, hallituksella, 
auktorisointitoimikunnan ja tilintarkastajalla omien tehtäviensä hoitamiseksi. Kaikki henkilötietojen käsittely 
tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa. 
 
ISA-yhdistys varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös omilta 
alihankkijoiltaan, joille tietoa luovutetaan. Käytännössä ISA-yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot voivat 
sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason 
toteutumisen. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin kulloinkin 
voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.  
 
Paperiset asiakirjat säilytämme paloturvallisessa ja lukitussa tilassa. Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet 
turvaamme kaikille rekisteröidyille. 
 

mailto:isa@isannointiliitto.fi

