UNITED BANKERS -KONSERNIN YHTIÖN MARKKINOINTIREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on se United Bankers -konsernin yhtiö, jolle henkilö (”rekisteröity”) on antanut
suostumuksen henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn markkinointirekisterin
tarkoituksia varten, tai jonka oikeutettujen etujen toteuttamiseksi rekisteröidyn
henkilötietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi sen vuoksi, että rekisteröidyllä on
asiakassuhde kyseiseen rekisterinpitäjäyhtiöön.
United Bankers -konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja markkinointirekisterin
tarkoituksissa, ovat:
•
UB Omaisuudenhoito Oy
•
UB Omaisuudenhoito Tampere Oy
•
UB Securities Oy
•
UB Rahastoyhtiö Oy
•
UB Pankkiiriliike Oy
•
UB Rahoitus Oy
Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä.

2 Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjän puolesta tietosuoja-asioista huolehtii United Bankers -konsernin emoyhtiö
United Bankers Oyj.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on:
Sofia Stenius-Linna
Head of Compliance
United Bankers Oyj
compliance@unitedbankers.fi
Puh. 09 2538 0357

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sofia Stenius-Linna
Head of Compliance
compliance@unitedbankers.fi
Puh. 09 2538 0357

4 Rekisterin nimi
United Bankers -konsernin yhtiön markkinointirekisteri.
UB • 13.2.2020

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myynnin edistämiseksi sekä markkinointiviestinnän
ja markkinoinnillisen tiedottamisen toteuttamiseksi mukaan lukien suoramarkkinoinnin ja
sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksissa. Sähköistä suoramarkkinointia kohdistetaan
vain sellaisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.
Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.
Rekisterinpitäjä
käsittelee
henkilötietoja
myös
markkinoinnin
suunnittelussa,
toteuttamisessa ja kehittämisessä. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiakastapahtumien
järjestämisen yhteydessä.

6 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:
(a)

Käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen (joka on
rekisteröidyn peruutettavissa milloin tahansa)

(b)

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja oikeutetun edun toteuttamiseksi esimerkiksi
suoramarkkinointiin liittyvissä toimenpiteissä ja kun henkilötietoja on tarpeen
siirtää konsernin sisällä hallinnollisista syistä.

7 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 kuvattujen
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Tämä rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä:
•
•

•

Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva
asiakassuhde;
Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat (prospektit), jotka ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa rekisterinpitäjän palveluita kohtaan ja antaneet suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn;
Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat (prospektit), joiden tietoja rekisterinpitäjä
käsittelee oikeutetun edun perusteella

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•

Rekisteröidyn perustiedot: nimi, yhteystiedot, kotipaikka ja asiointikieli
Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet
Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot
Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot

8 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Lisäksi perus- ja yhteystietoja
voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä kuten
viranomaisten ja muiden osoite-, päivitys-, tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien
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rekisterinpitäjien rekistereistä. Tietoja voidaan myös kerätä sellaisista lähteistä, joille
rekisteröity on antanut suostumuksen luovuttaa tietoja rekisterinpitäjälle, tällaisia lähteitä
ovat esimerkiksi United Bankers -konsernin tuotteiden ja palveluiden jakelijat.
Tietoja kerätään henkilöltä itseltään esimerkiksi tämän tilatessa rekisterinpitäjän uutiskirjeet
tai yhtiötiedotteet rekisterinpitäjän verkkosivuilta, tai henkilön pyytäessä yhteydenottoa
rekisterinpitäjältä esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeella.

9 Henkilötietojen säilytysajat
Rekisterinpitäjä soveltaa seuraavia säilytysaikaperiaatteita:
Rekisteröityä koskevat henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista
suoramarkkinoinnin, viestinnän ja tiedottamisen kannalta. Tietojen säilyttämisen tarvetta
arvioidaan säännöllisin väliajoin. Prospektien henkilötiedot poistetaan, jos rekisteröity
henkilö kieltää suoramarkkinoinnin kohdistamisen itseensä.
Kun rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen,
säilytetään henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen rekisteröidyn pyynnön mukaisen
toimen toteuttamiseksi, tai kunnes rekisteröity peruuttaa pyyntönsä. (Tämä tilanne on
esimerkiksi, kun rekisteröity on tilannut uutiskirjeen verkkopalvelusta).
Kun rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn oikeutetun edun toteuttamiseksi,
esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksissa, säilytetään tietoja, kunnes rekisteröity kieltää
suoramarkkinoinnin tai rekisterinpitäjä arvioi, että tietoja ei ole enää tarkoituksenmukaista
säilyttää.
Mikäli rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, säilytetään asiakassuhteeseen liittyviä tietoja
asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

10 Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai
operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli
henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja
toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Näiden tahojen
kanssa sovitaan tietojen käsittelyn vastuusta niin, että vastaanottajia sitovat vastaavat
salassapito- ja muut velvoitteet kuin rekisterinpitäjää.

11 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
(”kolmanteen maahan”). Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään kolmanteen
maahan tehdään tämä vain, jos rekisterinpitäjä voi varmistaa, että rekisteröidyn tiedot on
suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla, tai mikäli rekisteröity antaa tähän
nimenomaisen suostumuksensa.

12 Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisteröityjä koskevat tiedot on suojattu seuraavalla tavalla:
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Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien välillä on sovittu rekisterin suojauksesta.
Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on
työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Henkilötietoja sisältävän
järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus
käsitellä henkilötietoja.
Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi siihen
valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterin sisältämien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja
käytettävyys suojataan asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Näitä keinoja ovat
muun muassa salasanat ja muu käyttöoikeuksien hallinta, kulunvalvonta ja fyysinen suojaus,
palomuurit sekä tietojen varmuuskopiointi.

13 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja
käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietyt EU:n yleisessä
tietosuoja-asetuksessa määritellyt tiedot.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.
Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä.
Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä
tilanteissa.
Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuojaasetuksessa määritellyissä tilanteissa.
Oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä
tilanteissa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen
rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröity voi tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuojaasetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
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14 Evästeet
United Bankers -konserni käyttää verkkosivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste
on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa
internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan
kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen
kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Voit lukea lisää
unitedbankers.fi -verkkosivujen evästeistä
Mikäli United Bankers -konsernin sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua United Bankers konsernin saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat
mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioitava, että
evästeet voivat olla tarpeellisia United Bankers - konsernin ylläpitämien verkkosivujen ja sen
tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

15 Muutokset
Rekisterinpitäjä voi tehdä
muutoksista verkkosivuilla.
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muutoksia

tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla

