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TIETOSUOJA

Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen informointivelvollisuus rekisteröidyille sidosryhmille.

REKISTERINPITÄJÄ

Korkia Oy (2027758-4) (jäljempänä ”Korkia”) omasta ja
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.
Osoite: Keskuskatu 8 B (7 krs.), 00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 10 523 2200
Verkkosivu: www.korkia.fi
Yhteyshenkilö: Compliance ja legal -yksikkö
Sähköposti: legal@korkia.fi

REKISTERIEN NIMET

Korkia Oy:n sidosryhmärekisteri, yhteistyökumppaneiden
sekä äänettömien yhtiömiesten rekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sidosryhmärekisteri
Korkia käsittelee henkilötietoja Korkian ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen.
Yhteistyökumppanirekisteri
Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käsitellään Korkian ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön toteuttamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen.
Äänettömien yhtiömiesten rekisteri
Korkia käsittelee äänettömien yhtiömiesten henkilötietoja äänettömien yhtiömiesten henkilötietojen toteuttamiseksi sekä sijoituksen ylläpitoon ja hallinnointiin liittyen. Korkian oikeutettu etu liittyy yhteistyöhön rekisteröidyn kanssa, sen valmisteluun, kehittämiseen tai päättämiseen, Korkian liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
kanssa viestimiseen.

MISTÄ HENKILÖTIETOJA SAADAAN?

Korkia hankkii rekisteröityjen henkilötietoja ensisijaisesti
rekisteröidyltä itseltään, tämän edustajilta, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä, yleisesti saatavilla
olevista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien
pitämistä rekistereistä.

MIHIN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS PERUSTUU?

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisteröidyn kanssa, henkilötietojen luovuttaminen on
edellytys sopimussuhteen syntymiselle.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Sidosryhmärekisterin, yhteistyökumppanirekisterin sekä
äänettömien yhtiömiesten rekisterin tietoja luovutetaan
Korkia-konsernin muille yhtiöille sekä asiakastietorekisterin ja tietojärjestelmien ylläpidosta vastaaville tahoille.
Näitä tahoja sitovat samat salassapito-, henkilötietojen
käsittely- ja muut velvoitteet kuin Korkiaa. Tämän lisäksi
Korkia luovuttaa tietoja lakiin perustuen eri viranomaisille, esimerkiksi Finanssivalvonnalle.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Korkia voi siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain (1) perustuen asiakkaan suostumukseen
tai (2) jos Korkialla on tähän lakisääteinen oikeus tai velvollisuus.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sidosryhmärekisterissä, yhteistyökumppanirekisterissä
sekä äänettömien yhtiömiesten rekisterissä koskevassa
rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin
kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus:
•
•

•

pyytää Korkialta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin,
pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä taikka oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sekä
peruuttaa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröity voi lähettää näiden oikeuksien käyttämiseen
liittyvän pyynnön Korkialle kirjallisesti tai sähköisesti tämän tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa toimiva valvontaviranomainen on
tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

