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Päivitetty toukokuu 2018
Tässä selosteessa tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot on
esitetty esimerkinomaisissa luetteloissa, tiiviisti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisella kielellä..
Pyydämme lukijaa huomioimaan, että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytännön tai
käytäntömme muuttuessa. Tässä selosteessa löydät ajantasaiset tiedot käytännöstämme.
Tiedotamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.
Aktia Yritysrahoitus Oy, 2126418-7
Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki
010 247 6230
Data Protection Officer
DPO@aktia.fi
Asiakasrekisteri
1. Henkilöt, joilla on tai on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde
2. Henkilöt, joilla on tai on ollut asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus
sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon
3. Henkilöt, joiden tietojen rekisteröintivelvoite perustuu lakiin
Voimme käyttää rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
- Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
- Rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
- Yhteystietojen hallinta
- Riskienhallinta
- pakotetarkistukset, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen
- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi-,
monitorointi-, tutkinta-, selvitys-, ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
- Lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien toiminnan kannalta
keskeisten velvoitteiden hoitaminen ja järjestäminen sekä luotettavan hallinnan järjestäminen
- muu käyttötarkoitus johon rekisteröity on antanut suostumuksen
Luettelo on esimerkinomainen. Käsittelemme tietoja kun vähintään yksi perusteista täyttyy.
Sopimus
Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja pannaksemme täytäntöön sopimuksen, jossa
rekisteröity on osapuolena. Käsittelemme myös rekisteröidyn henkilötietoja sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Oikeutettu etu
Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi
suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun. Siirrämme myös lain sallimissa rajoissa tietoja
konsernin sisällä esimerkiksi markkinointia varten. Huolehdimme siitä, että käsittely
oikeutetun edun perusteella on oikeasuhtaista rekisteröidyn odotuksien kannalta.
Lainmukainen velvoite
Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Esimerkiksi rahanpesun estämistä ja sijoitusneuvonnan antamista koskeva lainsäädäntö.
Suostumus

Tietolähteet

Voimme käsitellä tietoja jos rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
Tietoja kerätään:
-rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan
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Tietojen vastaanottajat
tai vastaanottajaryhmät

Päivitetty toukokuu 2018
-rekisteröidyn käyttäessä Aktia Yritysrahoituksen palveluja
-asiakashäiriö- ja luottotietotietorekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä
-rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä rahoitus- ja vakuutusalan
yhteistyökumppaneilta lain sallimissa rajoissa
-muista luotettavista lähteistä, kuten yritysten vastuuhenkilö- ja omistajatietoja sisältävistä
kaupallisista rekistereistä.
Luettelo on esimerkinomainen eikä tyhjentävä ja kerättävät tiedot voivat vaihdella
käyttötarkoituksen mukaan. Kerätyt tiedot ovat rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.
Henkilöön liittyvät
-henkilötunnus
perustiedot
-nimet
-asiointikieli
-asiakkuuden alkamispäivä
Yhteys- ja
-osoitteet
osoitetiedot
-puhelinnumerot
-sähköpostiosoite
Kooditiedot
-sektori- ja toimialakoodit
-juridinen muoto
Aktia Yritysrahoitus voi luovuttaa henkilötietoja:
-

Tietojen siirto EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle
Tietojen säilytysaika tai
säilytysajan
määrittämiskriteerit
Rekisteröidyn oikeudet

konsernin sisällä lain sallimissa rajoissa rahoitus- ja vakuutusalan
yhteistyökumppaneille lain sallimissa rajoissa
viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa

Aktia Yritysrahoituksen käyttämät palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja Aktia
Yritysrahoituksen toimeksiannosta ja Aktia Yritysrahoituksen lukuun. Tällöin sopimuksilla
taataan, että tietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sekä tämän selosteen
mukaisesti.
Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Lähtökohtaisesti säilytämme rekisteröidyn tietoja asiakas- ja/tai sopimussuhteen keston ajan,
ja kun asiakas- ja/tai sopimussuhde on päättynyt tietojen säilytysaika määräytyy
käyttötarkoituksen ja lain mukaan. Säilytämme esimerkiksi rahanpesulain mukaan asiakkaan
tunnistamistiedot vähintään viiden vuoden ajan liiketoimen tai asiakassuhteen päättymisen
jälkeen.
Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen,
oikeus pyytää tietojen poistamista ”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus käsittelyn rajoittamiseen
ja vastustamiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (dataportability).
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ilman että tämä
vaikuttaa ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos
käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai nimenomaiseen
suostumukseen.

Valitus
valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai, jossa väitetty
tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.
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