
Henkilötietojen käyttö T & B Capitalissa 

T & B Capitalin toiminnassa tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen 

henkilötietojen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota. 

T & B Capital käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rahoitusalan 

erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja sijoituspalvelulain mukaisesta 

salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään 

asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja suoramarkkinointiin sekä 

sisäiseen valvontaan. 

Henkilötietojen hallinnoimiseksi T & B Capitalissa on useita henkilörekisterejä, joista kustakin on 

laadittu erillinen tietosuojaseloste. Asiakasrekisteriä ja suoramarkkinointia koskevat 

tietosuojasuojaselosteet löytyvät tämän sivun lopusta ja joista saatte lisätietoja henkilötietojen 

käsittelystä. 

Asiakasrekisterin tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai asiakkaan edustajalta sekä 

viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada 

myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta. Suoramarkkinointirekisterin tiedot kerätään 

asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä sekä 

tapahtumien yhteydessä. Sijoituspalvelulain mukainen salassapito velvollisuus rajoittaa hallussa 

olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot 

koskevat, tai lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi viranomaisille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n 

tai ETA:n ulkopuolelle.  

T & B Capital säilyttää asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietoja pääsääntöisesti vähintään 

asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tietojen 

käyttötarkoituksista ja T & B Capital noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan tietojen säilyttämisessä. 

T & B Capitalilla on oikeus säilyttää asiakkaan tietoja myös oikeutetun edun turvaamiseksi kuten 

mahdollisia oikeuskäsittelyitä tai –vaateita varten.  Suoramarkkinointitarkoitukseen kerättyjä tietoja 

säilytetään siihen asti kun suostumus peruutetaan tai asiakas vastustaa tietojen käsittelyä tai pyytää 

poistamaan itseään koskevat tiedot. T & B Capital poistaa tarpeettomat tiedot sääntelynmukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella jokaisella on 

oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietoja T & B Capitalissa. Mikäli tietoja käsitellään, on 

rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, 

mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely sekä markkinoiden väärinkäyttöasetus 

saattavat estää tiettyjen tietojen luovittamisen asiakkaalle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja 

korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi, mikäli talletetut 

tiedot ovat virheellisiä, niissä on puutteita tai niiden säilyttämiseen ei ole voimassa olevaa 

perustetta. T & B Capitalilla on velvollisuus säilyttää asiakastietoja myös asiakassuhteen päätyttyä tietyn 

ajan, mistä syystä asiakkaan pyyntöön poistaa häntä koskevat tiedot tai tietojen käytön rajoittamiseen ei ole 

yleensä mahdollista suostua.  

Asiakkaan henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti, minkä vuoksi asiakkaan pyyntöön tietojen 

siirtämiseksi ei ole mahdollista suostua.  



Rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa kieltää T & B Capitalia käyttämästä tietojaan 

suoramarkkinointitarkoitukseen. Asiakasrekisteriin suoramarkkinointikielto merkitään asiakkaan 

ilmoituksen perusteella. 

T & B Capital ei tee rekisteröityä koskevia profilointeja. 

Edellä mainitut tiedustelut, pyynnöt, kiellot ja valitukset tulee toimittaa Tuire Mickelssonille 

osoitteeseen T & B Capital Oy Ab, Fredrikinkatu 25 A 8, 00120 Helsinki. Tiedustelijan tulee 

todistaa henkilöllisyytensä. 

Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että olemme rikkoneet 

henkilötietoja käsitelleessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Valvontaviranomainen 

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 

  

 


