Rekisteriseloste

24.11.2016

Timo Tähtinen

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen
rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä

Evervest Oy

Käyntiosoite:
Bulevardi 14 A 6, 00120 HELSINKI
2. Rekisteriasioista
vastaava

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Timo Tähtinen
Tarkastuspyynnöt:
Evervest Oy:n toimitilat etukäteen sovittuna
tapaamisajankohtana tai kirjallinen pyyntö postitse.
Postiosoite:
Bulevardi 14 A 6, 00120 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Evervest Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Evervest Oy:n palveluiden
tarjoaminen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään
asiakassuhteiden hoitoon ja hallinnointiin, liiketoiminnan
kehittämiseen, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin
(hyväksyttäessä) sekä lakiin ja sääntelyyn perustuvien
viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen.

5. Rekisteröidyt

Henkilöt, joilla on Evervest Oy:n kanssa asiakassuhde tai
asiakassuhteeseen liittyvä muu suhde, kuten rooli
tosiasiallisena edunsaajana tai valtuutettuna edustajana.
Henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Evervest Oy:n
tarjoamien sähköisten palvelujen käyttäjiksi.
- Nimi, osoitetiedot (sisältäen katuosoitteet,
postinumerot, postitoimipaikat sekä maat), kotikunta,
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet.
- Syntymäaika, kuolinpäivä ja henkilötunnus

6. Rekisterin tietosisältö
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7. Säännönmukaiset
tietolähteet
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Muut tiedot, joiden yhdistelmät voidaan katsoa
henkilötiedoiksi (kansalaisuus, kaksoiskansalaisuus,
synnyinmaa, verotusmaa, asiointikieli, sukupuoli,
ammatti, asiakassuhteen alkupäivä, käyttäjätilin
luontipäivä, markkinointikielto)
Sähköisten palveluiden käytöstä kertyvät tiedot, kuten
IP-osoitteet, evästeet ja uniikit laite- ja
ohjelmistotunnisteet
Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot (sijoitustuotteet,
palvelut, sopimukset, toimeksiannot, raha- ja
arvopaperitapahtumat)
Asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot (sähköpostit,
tekstiviestit, puhelut, tapaamiset, sähköisten
palvelujen käyttö, sekä näihin liittyvä metadata)

Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkaan Evervest Oy:lle joko
sopimuksella, sähköisten palvelujen käytön kautta tai muulla
tavalla antamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan
Väestörekisterikeskukselta, kaupparekisteristä ja lakiin
perustuen viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä.
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.

8. Säännönmukaiset
tietojenluovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin
perustuvan tietojensaantioikeuden täyttämiseksi. Muutoin
tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain
rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella, sekä
palveluiden tarjoamisen niin edellyttäessä.
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9. Tietojen käsittely EU:n
tai ETA:n alueella

Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n ja ETA:n alueella.

10. Rekisterin suojaus

Fyysinen aineisto ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, ja
niihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin.
Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot ja rekisterin sekä
tietokantojen käsittely on rajoitettu käyttöoikeuksin.
Henkilörekisteriin liitettyjen sähköisten järjestelmien
tietoturva on varmistettu ajantasaisin ja riittävin
organisatorisin ja teknisin keinoin.

