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SIP Nordic Oy:n
informointikäytäntö

SIP NORDIC OY:N HENKILÖTIETOJA KOSKEVA INFORMOINTIKÄYTÄNTÖ
Tämä on SIP Nordic Oy:n henkilötietoja koskeva informointikäytäntö koskien SIP Nordic Oy:n SIP
Fondmission AB:n käsittelijänä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tässä henkilötietoja
koskevassa informointikäytännössä "me" tarkoittaa SIP Nordic Fondkommission AB:tä, ruotsalaista
osakeyhtiötä, joka toimii yritystunnuksella 556708-6649 ja jonka rekisteröity osoite on Kungsgatan
27, 111 56 Tukholma, Ruotsi sekä sen tytäryhtiöitä.
SIP Nordic Fondkommission AB on rekisterinpitäjä, joka tarkoittaa, että se on taho, joka päättää
henkilötietojesi käsittelystä sekä perusteista tälle käsittelylle. Voimme myös käyttää
tietojenkäsittelijöitä henkilötietojesi käsittelyyn. Tietojenkäsittelijät käsittelevät henkilötietojasi
meidän antamien ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että tytäryhtiömme ovat tietojenkäsittelijöitä, eivät
rekisterinpitäjiä, vaikka he olisivat keränneet henkilötietojasi, koska keräys tehdään edelleen
ohjeidemme mukaisesti.
Yksityisyytesi on meille äärimmäisen tärkeää ja teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti yksityisyytesi suojaamiseksi ja käsittelemme
henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen voidaksemme tarjota sinulle niitä palveluja,
joista olemme sitoutuneet sinulle tarjoamaan.
Tässä tietosuojakäytännössä kerromme,
verkkosivustoamme tai palveluitamme.
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kuinka

käytämme

henkilötietojasi,

kun

SISÄLTÖ
Keräämämme henkilötiedot
Mistä saamme henkilötietojasi
Miten käytämme henkilötietojasi
Miten jaamme henkilötietojasi
Kansainväliset siirrot
Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytysajat
Markkinointi
Oikeutesi rekisteröitynä
Evästeet
Muiden sivustojen tietosuojapolitiikat
Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön
Yhteystiedot

2
2.1

HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME
Palvelumme
Tarjotaksemme sinulle palveluitamme, keräämme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja:
• Nimi, koti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus
• Tiedot kokonaisvarallisuudestasi, tulosi ja menosi (kuten olet ne meille ilmoittanut)
• Poliittiset kytköksesi
• Puhelujen nauhoittaminen
• Jos olet alaikäinen, yllä mainitut tiedot huoltajastasi
Huomaathan, että nauhoitamme myös puhelumme.

käytät
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HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Suurin osa keräämästämme ja käsittelemästämme henkilötiedoista kerätään suoraan sinulta.
Tämä tapahtuu, kun:
•
•
•

Rekisteröidyt käyttämään palveluitamme
Tilaat tuotteitamme tai palveluitamme
Osallistut vapaaehtoiseen kyselyyn tai annat meille palautetta sähköpostin välityksellä

Keräämme henkilötietojasi seuraavista toissijaisista lähteistä:
•

4

Väestörekisterikeskuksen julkiset rekisteritiedot varmentaaksemme kotiosoitteesi sekä
huollettavien lastesi lukumäärän ja, jos olet alaikäinen, huoltajasi yllä kohdassa 2.1
mainitut tiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•

5
5.1

Tilaustesi käsittelyyn ja tilisi hallinnoimiseen
Toimittaaksemme niitä palveluita, joita olemme meidän
sitoutuneet toimittamaan sinulle
Noudattaaksemme laista johtuvia velvoitteitamme

välisessä sopimuksessa

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN
Liikkeelle laskevat pankit
Jaamme henkilötietosi liikkeeseen laskeville pankeille sen mukaan, kuin tarpeellista tilauksesi
toteuttamiseen. Jos sovellettava laki sitä vaatii, jaamme henkilötietosi myös viranomaisten kanssa,
jotka vastaavat finanssialan seurannasta tai sääntelystä. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi ja
käyttää luottotietovirastoilta saatuja tietoja petosyritysten estämiseksi.
Teemme yhteistyötä seuraavien liikkeeseen laskevien pankkien kanssa ja jaamme siis tietojasi
niiden kanssa:
•

5.2

Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub)

Kumppanit
Suostumuksellasi jaamme henkilötietojasi myös huolella valittujen kumppaniyritysten kanssa, jotta
ne voivat markkinoida ja muuten tarjota sinulle tuotteitaan ja palveluitaan.
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TIETOJEN LUOVUTTAMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen
ulkopuolella.
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Säilytämme henkilötietojasi palvelimella, joka sijaitsee Ruotsissa.
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Kun meillä ei ole enää syytä säilyttää henkilötietoja, poistamme ne manuaalisesti heti, kun
kohtuudella mahdollista. Ellei pakottavassa laissa toisin määrätä, poistamme henkilötiedot yleensä
viiden vuoden kuluttua niiden keräämisestä.
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MARKKINOINTI
Suostumuksellasi lähetämme sinulle ajoittain tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, jotka
uskomme kiinnostavan sinua.
Vaikka suostuisitkin vastaanottamaan edellä kuvatun kaltaisia markkinointiviestejä, voit aina
myöhemmässä vaiheessa kieltäytyä tällaisten markkinointiviestien vastaanottamisesta.
Pyynnöstäsi
lopetamme
markkinointiviestinnän.
Jos
et
enää
halua
vastaanottaa
markkinointiviestintää, ota yhteys office@sipnordic.fi
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OIKEUTESI

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus pyytää meiltä kopioita hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Vaikka
tavanomaisissa olosuhteissa toimitamme sinulle nämä kopiot ilmaiseksi, voimme veloittaa sinulle
kohtuullisen maksun tästä palvelusta, jos pyyntösi ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia,
etenkin, jos ne ovat toistuvia.
10.2 Oikeus oikaista tietoja
Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan virheelliset henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus
pyytää meitä täydentämään henkilötietojasi, jos ne ovat joltain osin puutteellisia.
10.3 Oikeus poistaa tiedot
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ellei meihin soveltuva pakollinen laki estä
meitä poistamasta henkilötietojasi tai meillä on muu laillinen syy kieltäytyä henkilötietojesi
poistamisesta.
10.4 Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, ellei meihin soveltuva
pakollinen laki estä meitä poistamasta henkilötietojasi tai meillä on muu laillinen syy hylätä tällainen
pyyntö.
10.5 Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ellei meihin soveltuva pakollinen laki estä
meitä poistamasta henkilötietojasi tai meillä on muu laillinen syy hylätä tällainen pyyntö.
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10.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään keräämämme henkilötiedot suoraan sinulle tai toiselle
organisaatiolle. Tällaisissa tapauksissa siirrämme tietosi yleisesti käytetyssä muodossa, kuten
CSV-tiedostona.
10.7 Yhteystietomme
Käytämme SIP Nordic Oy:tä tietojenkäsittelijänä Suomessa ja jos haluat käyttää tämän kohdan 10
mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä SIP Nordic Oy:öön alla olevien yhteystietojen kautta.
mika.raukko@sipnordic.fi
+358 10 271 0170
Saat normaalissa tapauksessa vastauksen pyyntöösi 30 päivän kuluessa sen tekemisestä. Jos
poikkeustapauksessa emme kykene vastaamaan pyyntöösi edellä mainitun ajan sisällä, kerromme
asiasta sinulle 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi ja vastaamme sinulle heti, kun se on mahdollista.
10.8

Oikeuksien käyttäminen toisen henkilön puolesta
Jos esität pyynnön toisen henkilön puolesta, esimerkiksi alaikäisen lapsesi puolesta, valmistaudu
todistamaan oikeutesi toimia tämän toisen henkilön puolesta. Jos teet pyyntöä alaikäisen lapsen
puolesta, keneen sinulla on yhteishuoltajuus, myös toisen huoltajan henkilöllisyys ja hänen lupansa
pyynnön tekemiseen tulee todistaa.
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EVÄSTEET
Käyttäessäsi nettisivujamme saatamme käyttää evästeitä. Evästeet ovat internetsivuston
tietokoneellesi asentamia tekstimuotoisia tiedostoja, jotka keräävät tavanomaisia logitietoja ja
käyttödataa nettisivujen vierailijoista. Vieraillessasi nettisivuillamme voimme kerätä tietojasi
evästeillä tai muulla vastaavalla teknologialla.

11.1 Miten käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi sisältäen:
•

Verkkosivujemme toiminnan varmistaminen

•

Verkkosivujemme nopeamman ja turvallisemman latautumisen

•

Asianmukaisen tiedon esittämisen

•

Käyttökokemuksesi parantamisen anonyymien tietojen keräämisellä

Emme käytä kolmansien osapuolien evästeitä.
11.2 Evästeiden hallinnoiminen
Voit estää evästeiden käytön selainasetuksistasi.
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Joissakin tapauksissa nettisivustomme ei ehkä toimi tarkoitetulla tavalla, jos evästeet kielletään.
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KOLMANSIEN OSAPUOLIEN INFORMOINTIKÄYTÄNNÖT
Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain SIP Nordic Oy:tä, sen palveluita ja verkkosivustoa
(https://sipnordic.fi/).
Muiden tahojen (ml. SIP Nordic Fondkommission AB: n ja sen muiden tytäryhtiöiden) palveluihin ja
verkkosivustoihin sovelletaan erillisiä tietosuojakäytäntöjä. Pyydämme sinua tutustumaan myös po.
tietosuojakäytäntöihin, jos vierailet niiden verkkosivuillaan tai käytät niiden palveluita.
Huomaa lisäksi, että meillä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten, heidän palveluidensa tai
verkkosivustojensa tietosuojakäytännöissä, vaikka ne olisivat linkitetty verkkosivustoihimme. Lue
aina kolmannen osapuolen, heidän verkkosivustonsa tai palveluidensa tietosuojakäytäntö
ymmärtääksesi, kuinka tällainen kolmas osapuoli kerää ja käsittelee henkilötietojasi.
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MUUTOKSET INFORMOINTIKÄYTÄNTÖÖMME
Ylläpidämme ja päivitämme tätä informointikäytäntöä jatkuvasti. Tämän informointikäytännön
päivitykset tehdään suoraan tähän käytäntöön ja ilmoitetaan julkaisemalla uusi versio käytännöstä
verkkosivustollamme. Jos päivityksellä on olennainen vaikutus oikeuksiisi tai velvollisuuksiisi,
ilmoitamme asiasta erikseen sijoittamalla päivityksestä ilmoituksen verkkosivustollemme. Tästä
syystä kehotamme sinua tarkistamaan säännöllisesti tämän käytännön ja seuraamaan kaikkia
verkkosivustollemme mahdollisesti lataamiamme viestejä. Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin
viimeksi 25.11.2021.
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YHTEYSTIEDOT

14.1 Meidän yhteystietomme
Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tähän informointikäytäntöön, henkilötietoihisi, jotka ovat
hallussamme ja joita käsittelemme tai, jos haluat käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi, ole
hyvä ja ole meihin yhteydessä käyttämällä alla olevia yhteystietoja:
Sähköposti: mika.raukko@sipnordic.fi
Puhelinnumero: +358 010 271 0170
14.2 Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
Jos haluat tehdä valituksen tai olet sitä mieltä, että emme ole onnistuneet vastaamaan pyyntöihisi
tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.
https://tietosuoja.fi/en/contact-information
Email: tietosuoja@om.fi
Address: PL 800, 00531 Helsinki, Finland
Switchboard: +358 29 566 6700

