EVERVEST OY

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka ovat:
•
•
•
•

Evervestin asiakkaita
asiakassuhteeseen muuten liittyviä henkilöitä, kuten tosiasiallinen edunsaaja tai
valtuutettu edustaja,
Evervestin mahdollisia tulevia asiakkaita
Markkinoinnin kohteena olevia henkilöitä

(jäljempänä: ”rekisteröity”).
Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Evervest Oy:n (jäljempänä: ”Evervest”)
asiakkaille kattava kuva siitä, mitä henkilötietoja Evervest kerää heistä, mihin tarkoituksiin
tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tätä tietosuojaselostetta
sovelletaan Evervestin tarjoamiin palveluihin ja markkinointiin. Tämä tietosuojaseloste antaa
tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota Evervest noudattaa henkilötietojen
käsittelyssä.
1.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: Evervest Oy
Yhteystiedot: Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

2.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Evervestin tietosuojavastaava: Timo Tähtinen
Email: timo@evervest.com

3.

Henkilötiedon määritelmä
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan
tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679),
(”tietosuoja-asetus”) on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa
rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.
Evervest noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa
lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan
palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.
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4.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Evervest kerää ja käsittelee rekisteröidyistä asiakkuuden ja markkinoinnin kannalta
tarpeellisia tietoja. Tämä koskee rekisteröityjen itsensä antamia tietoja, heidän valtuutettujen
edustajiensa antamia tietoja ja muista lähteistä kerättyjä tietoja.
Sähköisiä palveluiden käytöstä kertyviä tietoja:
•

IP-osoitteet (anonymisoituna), evästeet ja niiden tunnisteet sekä uniikit laite- ja
ohjelmistotunnisteet, verkkopalvelun seurantatiedot

Markkinointia varten käsiteltävät tiedot:
•

Yksilöinti- ja yhteystiedot, esimerkiksi nimi, sähköposti ja osoite

Asiakkuuden solmimiseksi ja asiakkuuden aikana käsiteltävät tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

Yksilöinti- ja yhteystiedot, esimerkiksi nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero,
sukupuoli, ikä, syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus, kotikunta, kansalaisuus,
mahdollinen kaksoiskansalaisuus ja synnyinmaa.
Taloudelliset tiedot ja verotusmaa.
Koulutusta ja ammattia koskevat tiedot.
Mahdollinen valtuutettu edustaja ja tosiasiallinen edunsaaja (edellä mainitut tiedot).
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, esimerkiksi aloituspäivä ja käyttäjätilin luontipäivä.
Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, esimerkiksi asiointikieli, riskiprofiili ja
soveltuvuusarviointi, sijoitustuotteet, palvelut, sopimukset, toimeksiannot, raha- ja
arvopaperitapahtumat.
Asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot, esimerkiksi sähköpostit, tekstiviestit, puhelut,
tapaamiset, asiakastapahtumat, sähköisten palvelujen käyttö, sekä näihin liittyvä
metadata.

Asiakkuutta ja siihen liittyviä tahoja varten tarvittavien edellä mainittujen henkilötietojen
osalta on lakisääteinen vaatimus, joten ne rekisteröidyn pitää toimittaa tai asiakkuus ei ole
mahdollista.

5.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
•
•
•
•
•
•
•

Evervestin palveluiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Päätös asiakkaan kanssa sopimuksen tekemisestä.
Asiakassuhteen hoito ja hallinnointi.
Palveluiden tuottaminen asiakkaille ja palveluiden ylläpito.
Evervestin palveluista tiedottaminen asiakkaalle.
Riskienhallinta ja väärinkäytösten estäminen.
Evervestin palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Lainsäädännöstä tulevien
velvoitteiden täyttäminen.

Asiakkuutta valmistelevien ja asiakkuutta koskevien toimien osalta rekisteröityjen
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

EVERVEST OY
•
•
•

Tarpeelliset toimet rekisteröidyn kanssa olevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai
sellaisen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn
pyynnöstä.
Tarpeellista Evervestin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Evervestin oikeutetun edun toteuttaminen palveluita kehittääkseen.

Markkinointia koskevien
oikeusperusteena on:
•
•

6.

toimien

osalta

rekisteröityjen

henkilötietojen

käsittelyn

Rekisteröidyn suostumus.
Evervestin oikeutettu etu markkinoida palveluitaan potentiaalisille ja nykyisille
asiakkailleen.

Tietolähteet
Tietolähteitä ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekisteröity
Asiakkaan valtuuttaman edustaja
Asiakas tosiasiallisesta edunsaajasta
Väestörekisterikeskus
Kaupparekisteri
Pankki
Global Legal Entity Indentifier Foundation (LEI-tunnukset)
YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä)
Lakiin perustuen viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä (Finanssipakotelistat)

Sähköisen palvelun evästepolitiikka:
Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu verkkosivuillamme vierailevan laitteelle. Evästeet
sisältävät tietoja, joiden avulla yksittäistä käyttäjää koskevat tiedot voidaan yhdistää samaan
käyttäjään sivuston eri osien välillä, sekä tarvittaessa myös sivustovierailujen välillä.
Jos haluat välttää evästeiden käytön, voit määrittää käyttämäsi selaimen kieltäytymään
vastaanottamaan evästeitä.
Jotkin verkkopalvelun ominaisuuksista eivät välttämättä toimi suunnitellulla tavalla, mikäli
selaimesi ei hyväksy evästeitä.

7.

Henkilötietojen säilyttäminen
Evervest säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään
henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai
raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Evervest tarvitse tietoja
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.
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Henkilötietoryhmä

Säilyttämisaika tai
säilyttämiskriteerit

Markkinointi

Asiakkaille asiakkuuden ajan ja muuten 1
vuosi

Asiakassuhteeseen liittyen

Asiakassuhteen ajan ja tämän jälkeen 5
vuotta.

Kun henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

8.

Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisteröityjen henkilötietoja saatetaan luovuttaa kolmannelle taholle. Lisäksi Evervest voi
siirtää rekisteröityjen henkilötietoja tietojärjestelmiä ja muita tietoteknisiä palveluita
tuottaville palveluntarjoajille.
Tietoja luovutetaan muun muassa seuraaville kolmansille tahoille:
•
•
•
•

Viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden täyttämiseksi
Väestörekisterikeskus
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Taaleri Varainhoito Oy, Taaleri Oyj

Tietoja luovutetaan muun muassa seuraaville käsittelijöille:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Corporation
Amazon Web Services, Inc
Nebula Oy
NextUp Oy (Quriiri)
Mailjet Inc
Somia Reality Oy (Ninchat)
APSIS International AB

Evervest voi myös joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan
rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.
Lisäksi Evervest voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli Evervest on
osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.
Mikäli Evervest on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä
se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Tietojen
luovutus
kolmannelle
taholle
tapahtuu
pääsääntöisesti
sähköisten
tiedonsiirtoyhteyksien avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla tavoin, kuten
puhelimitse tai kirjeitse.
9.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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10.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus
Evervest käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Evervest käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi,
mukaan lukien seuraavat suojatoimenpiteet:
Evervestin käyttämät pilvipalvelut, verkko ja palvelimet on suojattu palomuurilla ja muilla
teknisillä toimenpiteillä.
Tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu
pääsyoikeuksin ja salasanoin. Henkilökunta on ohjeistettu salasanojen turvallisen käyttämisen
osalta.
Evervest säilyttää rekisteröityjen tietoja pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tietoja
tulostetaan vain tarvittaessa, ja paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti välittömästi
käsittelyn jälkeen. Henkilökuntaa on ohjeistettu, että rekisteröityjen henkilötunnusta ei tule
tarpeettomasti merkitä asiakirjoihin.
Rekisteröityjen henkilötietoja käsittelevät Evervestin vastuuhenkilöt sekä Evervestin
henkilöstö, joiden työtehtäviin se kuuluu, ja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8 mainitut
käsittelijät.
Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on tietosuojalain, työsopimuslain ja sopimusten
salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn
liittyvistä asioista.
Evervest voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä
palveluntarjoajille tai alihankkijoille, mutta Evervest varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla,
että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

11.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Evervest harjoittaa automaattista päätöksentekoa asiakassopimusta solmittaessa. Asiakkaan
asiakkuusprosessissa antamien tietojen perusteella hänelle lasketaan riskiprofiili, jonka
perusteella hänelle joko tarjotaan mahdollisuutta tulla Evervestin asiakkaaksi tai
vaihtoehtoisesti asiakkuusprosessi keskeytetään.
Kun asiakassopimus on solmittu ja asiakas on siirtänyt varoja Evervestin palveluun, tekee
Evervestin järjestelmä automaattisesti sijoituspäätöksiä asiakkaan puolesta.

12.

Rekisteröityjen oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyillä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.
Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus päästä tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada
tiedot sähköisessä muodossa.
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Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja lähetetään rekisterinpitäjälle, jonka
yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaliitteen kohdassa 1. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen
tietojen antamista. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa, viimeistään
kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.
Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen sekä tietojen siirtämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyyntöön vastataan ilman aiheetonta
viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden
tarkistamisesta lukien. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä ilmoitetaan rekisteröidylle
kirjallisesti.
Tiedon korjaamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle,
jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaliitteen kohdassa 1.
Evervest poistaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta sekä täydentää rekisterissä
olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon.
Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia
toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka
poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Evervest rajoittaa tietoihin pääsyä.
Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn, kuten
suoramarkkinointiin.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumus.

13.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Valituksen voi Euroopan unionissa tehdä tietosuojaviranomaiselle, erityisesti asuin- tai
työskentelyvaltion tietosuojaviranomaiselle tai sen valtion, jossa väitetty rikkominen on
tapahtunut,
tietosuojaviranomaiselle.
Suomessa
tietosuojaviranomainen
on
tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi

14.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Evervest voi tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat
perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista
ilmoitetaan rekisteröidyille sähköpostitse.
Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 23.5.2018 ja päivitetty 22.8.2018

