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    TIETOSUOJASELOSTE  

  

 Päivitetty: 5.2.2019 

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 
 

 

Nimi: 

Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”) 
 

 

Yhteystiedot 

Postiosoite: PL 1110, 00101 HELSINKI 

Käyntiosoite: Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 HELSINKI 

Puhelin: 020 770 6000 (vaihde) 

 

 

2. Tietosuojavastaava 

 

Nimi: Henri Kääriäinen 

 

  

Yhteystiedot 

Sähköposti: DPO.Finland@euroclear.eu 

 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

 

Nimi: 

Sirkka Pollari 
 

 

Yhteystiedot: 

Puhelin: 020 770 6529 

Sähköposti: atp@euroclear.eu 

 

 

4. Rekisterin nimi 

 

 

Tilinhoitajan asiakasrekisteri 

 

5. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperusta 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Euroclear Finlandin tilinhoitajan 

asiakassuhteiden hoitaminen: 

 Asiakkaiden yksilöiminen ja tunnistaminen 

 Yhteystietojen hallinta 

 Arvo-osuustilipalveluiden tarjoaminen, hoitaminen ja kehittäminen 

 Riskienhallinta  

 Lakiin sekä viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin perustuvien 

velvoitteiden hoitaminen 

 

Henkilötietoja voidaan käyttää myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen 

kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. 

Henkilötietoja voidaan myös käyttää suoramarkkinointiin. 

 

 

6. Rekisterin tietosisältö  

 

 

Rekisterissä ylläpidetään Euroclear Finlandin tilinhoitajan asiakas-, tili- ja arvo-

osuustietoja: 

- perustiedot: nimi, henkilö/y-tunnus, syntymäaika, kansalaisuus, kieli 
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sekä mahdolliset toimivaltaa rajoittavat tiedot, 

- osoite- ja yhteystiedot, 

- tuottojen verotus- ja maksuyhteystiedot (verotuskunta/-maa, juridinen 

muoto, rahatilinumero), 

- arvo-osuustilille kirjatut omaisuustiedot  

- arvo-osuustilille kirjatut oikeudet ja rajoitukset, 

- kirjausten perusteena olevat tiedot, 

- tilastointiin tarvittavat sektori ja toimialatiedot sekä 

- muut lainsäädännön noudattamisen edellyttämät tiedot, kuten asiakkaan 

tunnistamiseen ja viranomaisraportointiin liittyvät tiedot. 

 

Henkilötietoja säilytetään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 

 

 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

 

Henkilötiedot ovat peräisin: 

- Asiakkailta 

- Arvo-osuusrekisteristä (esim. viranomaiskirjaukset ja 

asiakasrajoitukset)  

- Väestörekisterikeskukselta 

 

 

8. Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

 

 

Henkilötietoja luovutetaan seuraavin perustein: 

- Kaikki asiakas-, arvo-osuustili- ja omaisuustapahtumatiedot toimitetaan 

arvo-osuusjärjestelmään tosiaikaisesti arvo-osuustileistä annetun lain 

mukaisesti.  

- Verohallinnolle ilmoitetaan verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-

osuusjärjestelmään kuuluvien arvo-osuuksien tuotoista ja tuotonsaajista 

sekä omaisuudenhoitopalkkioista. 

- Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa 

- Liikkeeseenlaskijoille lakisääteisissä tapauksissa 

 

 

9. Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

 

 

Henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapahtuu 

rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän väliseen sopimukseen, jossa on 

huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset komission vakiolausekkeet. 

 

 

10. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 
 

 

Rekisterin suojauksen periaatteista voidaan yleisellä tasolla todeta, että arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (8 luku 1 §) on 

säädetty erityisestä salassapitovelvollisuudesta, joka koskee Euroclear Finlandin 

palveluksessa olevaa henkilökuntaa. 

 

A. Manuaalinen aineisto 

 

Manuaalinen materiaali on säilötty kulunvalvonnalla suojattuun tilaan. 

 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

Järjestelmä on suojattu korkealaatuisella teknisellä suojauksella. 

Tietojärjestelmää tietovarastoineen käytetään suljetun tietoverkon välityksellä 

työasemasovelluksen avulla. Työasemasovelluksen käyttö on mahdollista vain 

henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvän määrävälein vaihdettavan 

salasanan avulla. 
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11. Rekisteröidyn oikeudet 

 

 

 

Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin 

henkilötietoihin: 

 Saada pääsy omiin henkilötietoihin 

 Pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan puutteelliset tai virheelliset 

henkilötiedot 

 Vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, sekä vastustaa 

automaattista päätöksentekoa. 

 Pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot 

 Siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

 

Mikäli rekisteröity on itse antanut suostumuksensa käsittelylle ja tälle ei ole 

muuta oikeusperustetta, rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan 

suostumuksensa ottamalla yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. Jos 

rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 

mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

 
 


