TIETOSUOJASELOSTE

Innowash Oy

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi
Yrityksen postiosoite
Yrityksen y-tunnus
Sähköposti rekisterikyselyille

Innowash Oy
Innowash Oy, Pereentie 27 D, 33960 Pirkkala
2938193-5
info@innowash.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Sähköposti
Puhelin

Tuomo Huhtanen
info@innowash.fi
+358 44 972 2529

3. Rekisterin nimi
Innowash Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu vaihtoehtorahastosääntelyyn sekä rahanpesun estämisestä annettuun lakiin. Innowash käsittelee henkilötietoja asiakkaan
rahastosijoitusta koskevan toimeksiannon toteuttamiseksi, omistusoikeuden kirjaamiseksi sekä rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn edellyttämällä tavalla
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Innowash käyttää henkilötietoja
edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja
asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää Innowashin toiminnan analysointiin ja raportointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.
Asiakkaan suostumuksen perustuen asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin. Henkilötietojen saaminen on edellytyksenä asiakassuhteen
avaamiselle.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavat asiakasta (ja/tai mahdollista tosiasiallista
edunsaajaa) koskevat tiedot
Yksilöintitiedot, kuten:
- asiakkaan perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansallisuus, asuinmaa, verotusmaa)
- henkilötunnus tai syntymäaika
- y-tunnus ja kaupparekisterinumero, LEI-tunnus
- arvo, ammatti, koulutus, asema yhteisössä
Muut tiedot, kuten:
- pankki- ja arvo-osuustilinumero
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin perustuvat
tiedot ja tätä koskeva riskiluokittelu
Asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaan sijoitustoimintaan liittyvät tiedot, kuten:
- asiakastunnus
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-

tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
asiakkuuden alkamisajankohta
asiakkaan tunnistamistapahtumia ja rahastosijoituksia koskevat tiedot

Puhelutiedot:
- puhelut voidaan nauhoittaa, ja niitä säilytetään sähköisesti
6. Rekisterin tietolähteet / säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sähköisillä ja/tai paperiversioisilla asiakastietolomakkeilla sekä sopimuksilla asiakassuhteen yhteydessä,
asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Innowash voi myös kerätä asiakastietoja tarpeen mukaan julkisista rekistereistä kuten
väestörekisterikeskukselta, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muulta
luotettavalta taholta. Innowash voi kerätä asiakastietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
7. Rekisteritietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään sijoituspalvelulain sekä rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain mukaisesti asiakassuhteen keston ajan ja viisi (5) vuotta
asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
8. Henkilötietojen luovututtaminen
Tietoja luovutetaan viranomaisille lain niin edellyttäessä. Tietoja voidaan luovuttaa Innowashin kanssa samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville
yhtiöille henkilötietolain ja sijoituspalvelulain sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaansuostumusta,
ellei Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisen tai Euroopan talousalueen ulkopuolisen
valtion verotustietojen vaihtoa koskevat sopimukset muuta edellytä.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
10.Evästeet
Evästeiden avulla parannetaan palveluiden asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa
analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu asiakkaan käyttämään matkapuhelimeen tai tietokoneelle. Evästeen avulla FOUM tunnistaa asiakkaan matkapuhelimen tai
tietokoneen. Evästeiden avulla palvelua voidaan muokata vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Asiakas voi estää evästeiden käyttämisen tai poistaa ne käytöstä.
Evästeiden käytön kieltäminen voi haitata FOUM-pesupalvelun käyttöä ja toimintaa.
11. Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai
niin
kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää
henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää
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edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua
edelleen säilyttää tietoja.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
FOUM Oy:llä on käytössään tietoturvapolitiikka. Tietoturvapolitiikka määrittää ne periaatteet, joilla tietoja käsitellään ja kuinka tiedot on suojattu. FOUM Oy:n
asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta ETA-alueella. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen
asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät
ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä
on vaitiolovelvollisuus.
13. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa veloituksetta
kerran
vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä
saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle
henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut
vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle
kuin asiakkaalle itselleen. Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot
ovat virheellisiä, puutteellisia tai
niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti,
asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää
korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, voi asiakas koska tahansa
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle edellä mainittuja rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Koska FOUM-pesupalvelun käyttö edellyttää
asiakkaan henkilötieto-jen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä
palvelua. Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
14.Suoramarkkinointi
Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita FOUM
Oy:n
tuottamista palveluista ja tuotteista sekä FOUM-pesupalvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita ja välittää asiakkaan tietoja sellaisille rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa rekisterinpitäjän toimintaan
tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää asiakkaalle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen edellä mainittuja rekisterinpitäjän
yhteystietoja käyttäen.
15. Muutokset
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa,
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mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat
tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä,
miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
16. Asiakkaan oikeudet
Tarkastusoikeus
Asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas
haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on hänen toimitettava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoittamansa pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tietojen tarkastaminen on lähtökohtaisesti
maksutonta. Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot asiakkaalle tai järjestää tilaisuuden tutustua tietoihin ilman aiheetonta viivytystä.
Tiedon korjaaminen
Jos rekisterissä oleva tieto on esimerkiksi vanhentunut, puutteellinen, virheellinen tai
tarpeeton, on asiakkaalla oikeus pyytää häntä koskevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti mainittuun osoitteeseen.
Innowash korjaa oma-aloitteisesti ilman aiheetonta viivytystä havaitsemansa virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Asiakkaalla on myös
oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi
siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin asiakas on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan
antaman suostumuksen nojalla, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen
pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, esimerkiksi
jos asiakas katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tieto- suojasääntelyä.
Muut oikeudet
Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojensa
käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta Innowashin lakimääräisten velvollisuuksien täyttämiseksi tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
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Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa
asiakkaan henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Asiakkaan tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Oikeuksien käyttäminen
Näitä oikeuksia voi käyttää laittamalla omakätisesti allekirjoitetun ja kirjallisen pyynnön
yllä mainittuun osoitteeseen.
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