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Seloste käsittelytoimista
Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti,
miten Suomen Pankki/Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä
koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.
1. Rekisterin nimi
Finanssivalvonnan sähköinen asiointijärjestelmä
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot
Finanssivalvonta
Y-tunnus: 020248-1
PL 103
00101 Helsinki
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:
Finanssivalvonta / Sonja Lohse
Sähköposti: sonja.lohse@finanssivalvonta.fi
Puh: +358 9 183 51
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Suomen Pankki / Pasi Hänninen
Sähköposti: tietosuojavastaava@bof.fi
Puh: +358 9 183 1
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Sähköinen asiointijärjestelmä on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimiville sääntelyn
velvoittamaan viranomaisasiointiin Finanssivalvonnan kanssa, joka edellyttää henkilötietojen
keräämistä ja käsittelyä asioinnin edellyttämässä laajuudessa.
Sähköisen asiointijärjestelmään tarvittavien henkilötetojen käsittely perstuu Finanssivalvonnasta
annetun lain 878/2008 mukaisten viranomaistehtävien hoitamiseen.
4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät:
– Finanssivalvonnan valvottavien ja muiden finanssimarkkinoilla toimivien edustajat
Henkilötietoryhmät:
– Sähköiseen asiointiin liittyvät tunnistamiseen ja valtuuttamiseen kerättävät tiedot Suomi.fipalvelun kautta (mm. nimi ja henkilötunnus)
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Finanssivalvonta voi luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.
6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle, henkilötietojen suojan riittävästä tasosta huolehditaan
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esim. Euroopan komission hyväksymiä
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mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit
Tunnistamiseen ja valtuuttamiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta
tunnistustapahtumaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta
oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset
ja tekniset tietoturvaratkaisut.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tapahtumatietoja ei ole oikeutta pyytää korjaamaan eikä poistamaan.
10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen
antamatta jättämisestä
Mikäli sähköisen asiointijärjestelmän käyttäjä ei anna kirjautumiseen tarvittavia tietoja, käyttäjä ei
voi käyttää asiointipalvelua.
11. Tietojen lähde
Kirjautumiseen ja valtuuttamiseen liittyvät tiedot saadaan Suomi.fi-palvelusta.

