Asiakastietorekisterin
tietosuojaseloste

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

Päivitetty 25.4.2022.

TIETOSUOJA

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

REKISTERINPITÄJÄ

Korkia Asset Management Oy (2538288-5)
(jäljempänä ”Korkia”)
Osoite: Kasarmikatu 25 A (2 krs.), 00130 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 10 523 2200
Verkkosivu: www.korkia.fi
Yhteyshenkilö: Compliance ja legal -yksikkö
Sähköposti: legal@korkia.fi

REKISTERIN NIMI

Korkia säilyttää asiakastietorekisterissä olevia sijoituspalvelulain (Sijoituspalvelulaki 747/2012, muutoksineen)
mukaisia asiakastietoja asiakassuhteen kestäessä sekä viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä lukien.
Korkia säilyttää asiakastietorekisterissä olevia rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017, muutoksineen) mukaisia asiakkaan
tuntemistietoja asiakassuhteen kestäessä viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä lukien.
Muut asiakasta koskevat tiedot säilytetään sen ajan, kuin
se on tarpeen tiedon luonne huomioiden, pääsääntöisesti
kuitenkin asiakassuhteen kestäessä sekä viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä lukien.

PUHELUIDEN NAUHOITUS

Kaikki Korkian puhelut voidaan nauhoittaa ja tallentaa
sähköisesti.

Korkia Asset Management Oy:n asiakastietorekisteri
(jäljempänä ”asiakastietorekisteri”)

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

•

Korkia käsittelee asiakastietorekisterissä Korkian asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden (jäljempänä ”asiakas”)
henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi sekä lakisääteisten
velvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6
artiklan mukaiseen (1) Korkian oikeutettuun etuun käsitellä Korkian asiakkaiden henkilötietoja, organisoida asiakkuuksia sekä markkinoida, (2) asiakkaan suostumukseen tai (3) Korkian lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

MISTÄ HENKILÖTIETOJA SAADAAN?

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.

Korkia hankkii asiakastietorekisterin henkilötiedot ensisijaisesti Korkian asiakkaalta itseltään, asiakkaan edustajilta, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä,
luottotietorekisteristä sekä asiakkaan pankista.

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

MIHIN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS PERUSTUU?

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen
aloittamiselle.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Asiakastietorekisterin 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.

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

Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

