Tietosuoja-asetus (2016/679)
TIETOSUOJASELOSTE
päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Oty Netord Capital ttd (20j0666-5)
Pt 78 (Ptyhäjärvenkatu 5 A)
33211 Tampere
Puhelin: 010 309 8109
info@netordcapital.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Tuominen
Puhelin: 010 309 8109
3. Rekisterin nimi
Osinkoa.f asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsitelyn tarkoitss
Henkilötetoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa
 Asiakkaan tunnistaminen ja kätytäjänhallinta
 Asiakkaiden tyksilöint (identfoint)t todentaminen (autentkoint) ja valtuutaminen
(auktorisoint) Osinkoa.f-palvelussa
 Palvelujen tetoturvallisuus sekä kätytöoikeuksien ja päästyn hallinta
 Osinkoa.f-palveluun liittyvä asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operativinen hoitot
hallinta ja kehitäminen
 Asiakastetojen sekä asiakas- ja kontakthistorian hallinta
 Merkintöjen ja lunastusten käsitelty
 takisääteisten velvollisuuksien noudatamiseksi muun muassa viranomaisselvittysten
laatmiseksi
Asiakkaan henkilötetoja käsitellään Oty Netord Capital ttd:n ja muiden samaan konserniin kuuluvien
tyrittysten palveluihin liittyvään tylläpitämiseent hoitamiseent analtysointin ja tlastointin sekä
palveluiden tuotamiseent tarjoamiseen ja kehitämiseen. Rekisteriä htyödtynnetään mtyös
suoramarkkinointtarkoituksiin sekä asiakkaan antamien toimeksiantojen ja palveluptytyntöjen
toteutamiseen.
Henkilötetoja käsitellään ja luovutetaan vain tetosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määrätyksiä
noudataen ja vain siltä osin kuin on tarpeellista rekisterin kätytötarkoituksen kannalta.
Henkilötetojen käsitelty rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen tätytäntöön panemiseksit jossa
rekisteröitty on osapuolena (GDPR 2016/679t 6 art. b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutetujen etujen
toteutamiseksi (GDPR 2016/679t 6 art. f-kohta).
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan sisälltytää seuraavia henkilötetoja:








Yhtetystedot (henkilö nimit osoitet puhelinnumero ja sähköpostosoite)
Henkilötunnus
Pankkitlin numero
Asiakkaan lähetämä sähköinen viestntä
Asiakaspalvelutlanteisiin liittyvä viestntä
Osinkoa.f-palvelussa tehtty sijoitushistoria

Oty Netord Capital ttd varaa oikeuden nauhoitaa asiakaspalveluun soitetut puhelut. Rekisteriin
voidaan sisälltytää mtyös nauhoitetuja puheluita.
6. Säännönmskaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tetoja kerätään
 asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen tyhtetydessät
 verkkopalvelun oma sivu -osiossat
 palvelujen kätytön ja tylläpidon tyhtetydessä sekä
 asiakaspalvelun tyhtetydessä
tisäksi tetoja kerätään seuraavista lähteistä
 Palvelun tuotamisen kannalta vältämätömät tyrittykset (mm. maksutapahtumat)
 Pankit (tunnistautuminen pankkitunnuksin)
Asiakkaaseen liittyviä tetoja voidaan hankkia ja päivitää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa
asiakkaalle informoituihin kätytötarkoituksiin mtyös muista ulkoisista tetolähteistä.
7. Tietojen lsovstskset
Rekisteröittyjen henkilötetoja saatetaan luovutaa tetosuoja-asetuksen sallimissa tlanteissa seuraaviin
tarkoituksiin:






Palvelun tuotamisen kannalta vältämätömille tyrittyksillet
Asiakaspalvelun tuotamiseksi
Talouteen ja kirjanpitoon liittyvien palveluiden tuotamiseksi
Tuomioistuimille
Poliisiviranomaisille

tisäksi rekisterinpitäjä voi luovutaa rekisteröittyjen henkilötetoja tulostus- ja posttuspalvelujat
puhelin- ja viestliikennetä sekä sekä asianajopalveluja tuotaville palveluntarjoajille.
Rekisterinpitäjä voi mtyös joutua hätätlanteissa tai muissa tyllätävissä tlanteissa luovutamaan
rekisteröittyjen henkilötetoja ihmisten hengen ja tervetyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.
rekisterinpitäjä voi joutua luovutamaan rekisteröittyjen henkilötetojat mikäli se on osallisena
oikeudenkätynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa meneteltyissä.
Tietojen luovutus kolmannelle taholle tapahtuu pääsääntöisest sähköisten tedonsiirtotyhtetyksien
avullat muta tetoja voidaan luovutaa mtyös muulla tavoint kuten puhelimitse tai kirjeitse.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n slkopsolelle
Henkilötetoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolellet ellei se ole
palvelun teknisen toteutamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin ssojasksen periaateet
Rekisteriä kätytävät asiakaspalvelu-t talous- ja lakiasioita käsitelevät henkilöt. Kätytäjiä sitoo
vaitolovelvollisuus mtyös kätytöoikeuden päättymisen jälkeen. Osa rekisterin tedoista on julkisia ja
saatavissa eri julkisista asiakirjoista. Muut tedot ovat luotamuksellisia. Sähköisen aineiston osalta
väärinkätytös- ja tunkeutumistyrittysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja
sovellusratkaisuilla. Järjestelmän tedot ovat valvotussa ja lukitussa tlassat johon päästy ulkopuolisilta
on estetty. Rekisterin kätytäminen edelltytää kätytäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteristä otetaan
säännöllisest varmuuskopio ja sen tetoturva on toteutetu monessa eri tasossa.
10. Tarkastssoikess ja oikess vaatia tieeon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tetonsa ja vaata
mahdollisen virheellisen tedon oikaisemista tai puuteellisen tedon tätydentämistä. Rekisteritetojen
tarkastaminen tapahtuu toimitamalla henkilötunnuksen sisältävä omakätsest allekirjoitetu ja
päivätty tarkastusptytyntö osoiteella Oty Netord Capital ttdt Pt 78t 33211 TAMPERE. Kirjalliseen
tarkastusptytyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllistytystodistuksesta. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tetosuoja-asetuksessa säädettyssä ajassa (pääsääntöisest kuukauden kuluessa).
Kaikissa henkilötetojen käsiteltytyn liittyvissä ktystymtyksissä voi otaa tyhtetytä rekisterinpitäjään
tyllämainitun post- tai sähköpostosoiteen kauta.
11. Msst henkilötietojen käsitelyyn liityvät oikeseet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus ptytytää häntä koskevien henkilötetojen poistamista
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidtyillä on muut EU:n tyleisen tetosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötetojen käsiteltyn rajoitaminen tettyissä tlanteissa.
Ptytynnöt tulee lähetää kirjallisest rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi ptytytää tarvitaessa ptytynnön
esitäjää todistamaan henkilöllistytytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tetosuojaasetuksessa säädettyssä ajassa (pääsääntöisest kuukauden kuluessa).
12. Oikess teheä valitss valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidtyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisellet jos rekisteröitty katsoot etä
häntä koskevien henkilötetojen käsiteltyssä rikotaan tetosuoja-asetusta. Valituksen voi tehdä
erittyisest siinä jäsenvaltossat jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai ttyöpaikkansa on taikka jossa
väitetty rikkominen on tapahtunut sanotun kuitenkaan rajoitamata muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Suomessa tetosuojaviranomainen on
tetosuojavaltuutetu: htp://///.tetosuoja.f.
12. Tietojen säilytysaika
Kirjanpitoaineistoa säiltytetään lakisääteinen säiltyttysaika. Asiakkaan tedot voidaan poistaa rekisteristät
mikäli kaikki asiakkaaseen kohdistuneet sijoitusasiat on saatetu päätökseen eikä muutoinkaan tetojen
säiltytäminen ole rekisterin kätytötarkoituksent lainsäädännön tai muun stytyn perusteella tarpeellista.
Asiakirjat ja tedot on säiltytetävä viiden vuoden ajan siität kun palveluun liittyvät oleelliset
toimenpiteet ovat päättyneet. Jos asiakirjat ja tedot olisi muun lain nojalla säiltytetävä ehdotetua
ajanjaksoa pidempäänt noudatetaan tuota pidempää säiltytämisaikaa.

13. Tietossojaselosteen msstokset
Rekisterinpitäjä kehitää toimintaansa jatkuvast ja pidätää itsellään oikeuden muutaa tätä
tetosuojaselosteta. Mtyös lainsäädäntö voi muutuat joten tetosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua
säännöllisin väliajoin.

