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    REGISTERBESKRIVNING  

    Personuppgiftslagen (523/99) 10 § och 24 § 

  

 Uppdaterad: 5.4.2017 

 

 

 

1. Den registeransvarige 

 

 

Namn: 

Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”) 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Postadress: PB 1110, 00101 HELSINGFORS 

Besöksadress: Urho Kekkonens gata 5 C, 00100 HELSINGFORS 

Telefon: 020 770 6000 (växel) 

 

 

2. Kontaktperson i ärenden 

angående registret 

 

Namn: 

Sirkka Pollari 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 020 770 6529 

E-post: atp@euroclear.eu 

 

 

3. Registrets namn 

 

 

Kontoförvaltarens kundregister 

 

4. Ändamålet med 

behandlingen av 

personuppgifter  

 

 

Som grund för behandlingen av personuppgifterna är att sköta om Euroclear 

Finlands kontoförvaltares kundrelationer:  

 Identifiera kunder  

 Hantera kontaktuppgifter 

 Utveckla, erbjuda och sköta tjänster relaterade till kontoförvaltning 

 Hantera risker 

 Direkt marknadsföring 

 Sköta förpliktelser enligt lag och myndigheternas föreskrifter och 

anvisningar.  

 

Personuppgifter får även användas för att förhindra, upptäcka och utreda 

penningtvätt och finansiering av terrorism och i brott som omfattas av 

penningtvätt eller terrorism och vars egendom eller brottsliga vinning har fåtts 

genom terrorism eller penningtvätt för att påbörja undersökningen. 
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5. Registrets datainnehåll 

 

I registret upprätthålls Euroclear Finlands kontoförvaltares kund-, konto- och 

värdeandelsuppgifter: 

- Basinformation: namn, personbeteckning/FO-nummer, födelsedatum, 

nationalitet, språk och eventuella uppgifter/information som begränsar 

kontoförvaltarens befogenhet 

- Adress- och kontaktuppgifter,  

- Beskattnings- och betalningskontaktuppgifter för avkastning 

(skattekommun/-land, juridisk form, likviditetskontonummer), 

- Värdeandelskontots registrerade ägaruppgifter 

- Rättigheter och begränsningar som registrerats i värdeandelskontot, 

- Uppgifter som noteringarna grundar sig på, 

- Sektor- och näringslivsuppgifter som behövs för statistik samt 

- Annan information som är nödvändig för att följa lagstiftningen så som 

information relaterad till kundidentifiering och uppgifter gällande 

myndighetsrapporteringen.  

 

 

 

6. Regelmässiga 

uppgiftskällor 

 

 

- Kunder 

- Värdeandelsregister (t.ex. myndighets noteringar och 

kundbegräsningar)  

- Befolkningsregistercentralen 

 

 

7. Regelmässigt utlämnande 

av uppgifter 

 

 

- Alla uppgifter relaterade till kunder, värdeandelskonton och 

egendomstransaktioner levereras till värdeandelssystemet i realtid i 

enlighet med lagen om värdeandelskonton.  

- Skatteförvaltningen meddelas om de uppgifter som är relaterade till 

värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och dess avkastning 

samt avkastningstagare och dess kapitalförvaltningsavgifter.  

- Myndigheterna i lagstadgade fall.  

 

 

8. Översändande av 

uppgifter utanför EU eller 

EES  

 

Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES-området.  

 

9. Principerna för skyddet 

av registret 

Om registrets skyddsprinciper kan det i allmänhet konstateras, att lagen om 

värdeanadelssystemet och om clearingverksamhet (8 kapitel 2 §) har stadgat en 

specifik tystnadsplikt som gäller Euroclear Finlands personal. 

 

A. Manuellt material 

Manuellt material bevaras i ett utrymme med säker åtkomstkontroll. 

 

B. ADB-register 

Systemet har ett tekniskt skydd av hög kvalitet. Registret upprätthålls med hjälp 

av automatisk databehandling. Registret är skyddat genom 

användaridentifikationer och lösenord som bör uppdateras regelbundet samt 
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med hjälp av andra skyddsarrangemang.  

 

 

10. Granskningsrätt 

 

 

Var och har rätt att kontrollera de personuppgifter i registret som gäller honom 

eller henne själv enligt personuppgiftslagens 26–28 §. 

 

Uppgifter kan begäras genom ett egenhändigt undertecknat brev. 

Det skriftliga och undertecknade brevet med en granskningsbegäran ska riktas 

till kontaktpersonen nämnd i sektion 2 och bör innehålla följande uppgifter: 

- Personregistrets namn 

- Kundens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer.  

 

 

11. Rätt att kräva rättelse 

av uppgifter 

 

 

En i personregistret förekommande felaktig uppgift, rättas genom en skriftlig 

begäran riktad till den registeransvariges kontaktperson nämnd i sektion 2 

enligt personuppgiftslagens 29 §. Denna begäran bör innehålla följande 

uppgifter: 

- Personregistrets namn 

- Kundens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer. 

- Nödvändig information för rättelse av uppgiften.  

 

 

12. Övriga rättigheter med 

anknytning till 

behandlingen av 

personuppgifter  

 

 

Personuppgiftslagens 30 § reglerar den registrerades rätt att förbjuda den 

registeransvariga från att behandla uppgifter som gäller honom själv för 

direktreklam, distansförsäljning och annat direktmarknadsföring samt 

marknads- och opinionsundersökningar liksom personmatrikel och 

släktforskning.  

 

Begäran om förbud ska sändas till kontaktpersonen nämnd i sektion 2. Den 

skriftliga begäran ska innehålla följande uppgifter:  

- Personregistrets namn  

- Kundens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer.  

 

 


