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OHJEET REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISEKSI
Tämä ohjeistus kertoo sinulle, kuinka voit käyttää voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia
oikeuksiasi. Lainsäädännön perusteella, sinulla on tiettyjä oikeuksia suhteessa niihin henkilötietoihin, joita me
olemme keränneet sinusta ja joita käsitellemme.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyy yleensä useampi määritelty sana tai termi. Näiden ohjeiden ymmärtämiseksi
olemme selostaneet niistä tärkeimmät:
Termi

Tarkoitus

Henkilötieto

Kaikkia
tunnistettuun
tai
tunnistettavissa
olevaan
luonnolliseen henkilöön liittyviä
tietoja

Kommentti

Tunnistettavissa olevana pidetään
luonnollista henkilöä, joka voidaan
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa
erityisesti tunnistetietojen, kuten
nimen,
henkilötunnuksen,
sijaintitiedon,
verkkotunnistetietojen
taikka
yhden tai useamman hänelle
tunnusomaisen
fyysisen,
fysiologisen,
geneettisen,
psyykkisen,
taloudellisen,
kulttuurillisen
tai
sosiaalisen
tekijän perusteella.
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Rekisterinpitäjä

Taho, joka yksin tai yhdessä
toisten
kanssa
määrittelee
henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja keinot.

SIP Nordic Fondkommission AB

Käsittelijä

Taho,
joka
käsittelee
henkilötietoja
rekisterinpitäjän
lukuun.

SIP Nordic Oy

Rekisteröity

Tunnistettu tai tunnistettavissa
oleva luonnollinen henkilö.

SIP Nordicin henkilöasiakkaat

OIKEUS SAADA TIETOA HENKILÖTIETOJENSA KÄSITTELYSTÄ
Ensisijainen tapa, jolla kerromme henkilötietojen käsittelystä on informointikäytäntömme kautta. Jos
et koe saavasi sieltä tarvitsemaasi tietoa, voit tehdä meille tietopyynnön.
Tietopyynnöt tulee osoittaa seuraavasti:
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Mika Raukko
mika.raukko@sipnordic.fi
Lain mukaan meidän täytyy vastata sinulle 1 kuukauden kuluessa pyyntösi tekemisestä.
Huomaathan kuitenkin, että jos teet monta pyyntöjä tai ne ovat monimutkaisia, meillä on oikeus
ilmoittaa vastauksessamme tarvitsevamme lisää aikaa pyyntöjesi käsittelyyn. Tässä tapauksessa
vastaamme sinulle 3 kuukauden kuluessa alkuperäisestä pyynnöstäsi. Toimitamme sinulle
vastaukset valintasi mukaan joko paperilla, yleisesti käytössä olevalla sähköisellä tiedostomuodolla
tai suullisesti.
Jos emme vastaa sinulle sovitussa määräajassa, kieltäydymme pyynnöstäsi tai mielestäsi
kieltäytymiselle ei ole ollut perusteita voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Huomaathan, että emme voi luovuttaa henkilötietoja tai antaa pääsyä henkilötietoihin
sellaiselle henkilölle, jonka henkilöllisyydestä meillä ei ole täyttä varmuutta. Varmistamme
kysyjän henkilöllisyyden pyytämällä henkilötunnuksen ja tiedot henkilön tuotetilauksesta.
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OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN
Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, joita käsittelemme ja muusta tähän liittyvästä
tiedosta.
Varsinaisten henkilötietojen lisäksi, sinulla on oikeus saada tieto myös seuraavista asioista:
•
•
•
•
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Mistä olemme hankkineet henkilötietosi
Miksi henkilötietojasi on tarpeen käsitellä
Kuinka kauan meidän on tarpeen säilyttää henkilötietojasi
Onko henkilötietojasi tarkoitus luovuttaa kolmansille tai onko näin jo tapahtunut
o Tässä tapauksessa sinulla on oikeus tietää myös:
Kenelle henkilötietojasi on luovutettu,
Onko henkilötietojasi siirretty EU:n ulkopuolelle sekä tähän liittyvä tietojen
suojaus
Käytetäänkö henkilötietojesi käsittelyssä automaattista käsittelyä ja
tällaisen käsittelyn toimintatapa

OIKEUS OIKAISTA TIETOJA
Sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Jos
havaitset, että sinua koskevat henkilötiedot ovat jollain tavalla virheellisiä, voit pyytää meitä
korjaamaan tietosi puolestasi.
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OIKEUS POISTAA TIEDOT
Alla olevan listan mukaisissa tapauksissa, olemme velvollisia poistamaan henkilötietosi:
•
•
•
•
•
•
•

Olemme käyttäneet henkilötietojasi lainvastaisesti.
Voimassa oleva laki vaatii, että henkilötietosi on poistettava.
Emme enää tarvitse henkilötietojasi siihen tarkoitukseen, johon alun perin keräsimme ne
Peruutat suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, eikä meillä ole muuta lakiin perustuvaa
perustetta tietojesi käsittelylle.
Ilmoitat meille vastustavasi henkilötietojesi käsittelyä eikä meillä ole käsittelylle perusteltua
syytä.
Ilmoitat meille vastustavasi henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Olemme keränneet henkilötietosi huoltajasi suostumuksella tietoyhteiskunnan palvelujen
(esim. verkkokaupat ja sosiaalinen media) tarjoamisen yhteydessä.

Huomaathan, että voimme jossain tapauksissa kieltäytyä poistamasta tietoja. Ilmoitamme sinulle
sovitun määräajan kuluessa, sekä tietojesi poistamisesta että kieltäytymisestämme poistaa tietojasi.
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OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ
Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Käytännössä voit:
i.
ii.

Nimenomaan vain rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tai
Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kokonaan.

Jos samalla haluat, että poistamme henkilötietosi rajoitusvaatimuksen yhteydessä, ilmoitathan siitä
selkeästi yhteydenotossasi.
5.1

Vaatimus henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta
Seuraavissa tapauksissa voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista:
•
•
•
•

Sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä.
Mielestäsi henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.
Olet pyytänyt, ettei henkilötietojasi käsiteltäisi lainkaan mutta emme ole vielä ilmoittaneet
lopullista päätöstä asiasta.
Emme enää tarvitse henkilötietojasi siihen alkuperäiseen tarkoitukseen, johon ne kerätiin
mutta itse tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

Jos teet rajoitusvaatimuksen käsittelemme asianomaisia henkilötietojasi vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
5.2

Sinun suostumuksellasi
Yleisen edun takia
Kolmannen henkilön lainmukaisten oikeuksien suojaamiseksi tai
Oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia

Ilmoitus henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta
Voi myös joissain tilanteissa vaatia, että emme käsittele henkilötietojasi ollenkaan. Tilanteet ovat
rajattuja tapauksiin, joissa käsittelemme henkilötietojasi (i) yleisen edun, (ii) julkisen vallan vuoksi tai
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(iii) oman oikeutetun etumme perusteella. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos sinulla on
siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy.
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OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Jos:
•
•
•
•

Henkilötietojesi
käsittely
on
perustunut
suostumukseesi
tai
meidän
väliseemme sopimukseen;
Henkilötietojesi käsittely on tapahtunut automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;
Henkilötietosi koskevat sinua ja ovat sinun toimittamiasi; ja
Henkilötietojesi siirrolla ei ole haitallista vaikutusta kolmansien osapuolten oikeuksiin ja
vapauksiin

niin sinulla on oikeus pyytää, että hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot siirretään sinulle
itsellesi tai toiselle palveluntarjoajalle. Toimitamme henkilötietosi yleisesti käytetyssä muodossa,
esimerkiksi CSV-tiedostona.
Huomaathan, että emme välittömästi tulkitse siirtopyyntöä vaatimuksena meille lopettaa
henkilötietojesi käsittely tai poistaa henkilötietosi eli, jos haluat myös näin tapahtuvan, tuothan sen
selkeästi esille, kun teet alkuperäisen pyyntösi.
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OIKEUS OLLA JOUTUMATTA AUTOMAATTISEN PÄÄTÖKSENTEON KOHTEEKSI
Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sellaista päätöstä rekisteröidystä hänen henkilötietojensa
perusteella, joka tehdään koneellisesti eikä ihmisen toimesta. Sinulla on oikeus vaatia, että sinua
koskevat päätökset tekee ihminen. Sinulla on myös oikeus myös esittää kantasi automaattisesta
päätöksestä ja riitauttaa se.
Meillä on oikeus tehdä koneellista tai automaattista päätöksentekoa, jos
•
•
•

Päätös on välttämätön meidän välisen sopimuksen tekemistä tai toimeenpanemista varten
Meitä koskeva laki hyväksyy automaattisten päätösten tekemisen
Olet antanut asiasta nimenomaisen suostumuksesi

Emme suorita automaattista päätöksentekoa.

