TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Euro24 Finance Oy
Osoite

Aurakatu 8, 20100 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

asiakaspalvelu@euro24.fi
Nimi
2
Esa-Pekka Helin
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Aurakatu 8, 20100 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tietosuoja@euro24.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Euro24 Finance Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi. Käsittelyn tarkoituksena on yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden hoito ja
kehittäminen, luottopäätösten tekeminen, asiakassuhteen ja yhteystietojen hoito ja hallinta,
rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, riskienhallinta, markkinointi ja palveluiden
kohdentaminen asiakkaille ja lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten
säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

- rekisteröidyn perus- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sivilisääty, lapset, asuminen,
asiakasnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkiyhteys.
- asiakkuuden hoitoon tarvittavat tiedot, kuten asiakkuuden alkamisajankohta, työ- ja koulutustiedot,
kotitalous- ja asumistiedot, kuukausitulot- ja menot, markkinointikiellot, lainahistoria ja maksuhäiriöt.
Lisäksi käsittelemme asiakassopimusta koskevia tietoja, kuten menneet ja voimassaolevat
sopimukset sekä muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot. Käsittelemme myös digitaalisia tietoja,
kuten evästeet ja ip-osoite.

6
Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, väestörekisterikeskus,
Säännönmu- luottotietorekisterit (Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy) sekä numerotietokannat. Myös
kaiset tieto- muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Käsittelyn tarkoituksesta riippuen saatamme luovuttaa henkilötietojasi eri yhtiöille henkilötietolain
Tietojen
mukaisesti. Siirrämme henkilötietojasi kuitenkin vain sopimuskumppaneillemme, joiden kanssa
säänolemme tehneet henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia ja vapauksia suojaavan sopimuksen.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen ainesto on suojattu säilyttämällä se lukitussa tilassa, ja siihen pääsy on vain henkilöillä
joilla on oikeus käsitellä tietoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä
puolesta oikeus käsitellä asiakastietojasi. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana järjestelmään. Asiakastietokannat ovat suojattu teknisesti palomuurein, salasanoin ja
muilla mahdollisilla keinoilla. Palvelimet ja tietokannat sijaitsevat lukitussa tilassa.
Euro24 Finance Oy käyttää monitasoista henkilötietojen suojausta sisältäen turvallisuuskontrollit verkkotasolla (ympäröivät palomuurit ja verkkojen eriyttäminen), - käyttöjärjestelmätasolla
(käyttöjärjestelmät ovat päivitettyinä, järjestelmiä suojataan niiden haavoittuvuuden vähentämiseksi),
- ohjelmien ja palveluiden tasolla (käyttöoikeussääntöjen soveltaminen ja tarkastuslokien pitäminen) tietokantatasolla (pääsy tietoihin on rajattu)
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei
hänestä ole tallennettu rekisteriin tietoja. Tarkastusoikeutta vaativan on toimitettava pyyntö
kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle tietosuojavastaavalle.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta
rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos
ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Tiedonkorjaamispyynnöt toimitetaan kohdassa 2 mainitulle tietosuojavastaavalle.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti tai sähköisesti
rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@euro24.fi

