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Rekisterin nimi

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset sekä
käsittelynoikeusperuste

Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja käsitellään
suoramarkkinointitarkoituksessa suostumuksen tai oikeutetun
edun perusteella.

Kyseessä oleva
henkilötietoryhmä

T & B Capitalin kanssa sijoituspalvelusopimuksen tai
sijoitusneuvontasopimuksen tehneet asiakkaat tai potentiaaliset
asiakkaat, joiden kanssa T & B Capitalilla ei ole asiakassuhdetta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan itsensä antamaa tietoa tai tietoa,
jonka antaa edellä mainittujen tahojen valtuuttama taho.
Rekisteriin merkitään asiakkaan tai asiakkaan edustajan
ilmoittamat yksilöinti ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi,
lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero, edustajat yksilöinti- ja yhteystiedot ).
Mikäli potentiaalisen asiakkaan tiedot saadaan julkisista
lähteistä tai tapahtumien yhteydessä, reksiteriin merkitään
asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Henkilötietojen säilytysaika

Suoramarkkinointitarkoitukseen kerättyjä tietoja säilytetään
siihen asti kun suostumus peruutetaan tai asiakas vastustaa
tietojen käsittelyä tai pyytää poistamaan itseään koskevat
tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Suoramarkkinointirekisterin tiedot kerätään asiakkaalta tai
asiakkaan edustajalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös
julkisista lähteistä sekä tapahtumien yhteydessä.
T & B Capital luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksessa
kerättyjä tietoja vain ohjelmistotoimittajille, jonka järjestelmää T
& B Capital käyttää tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen.
Rekistereistä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
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mukaan viranomaisille sääntelyyn perustuvan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä koskevat
velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
T & B Capital ei myy suoramarkkinointirekisterin tietoja.
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan asianmukaisesti.
Sähköiset henkilötiedot ovat salassapitovelvoitteen alaisia ja
niitä säilytetään lukitussa tilassa tietoturvallisesti palomuurein ja
käyttäjätunnuksin ja käyttövaltuuksin suojattuna.
Manuaalinen aineisto on salassa pidettävää ja säilytetään
lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä kirjeitse tai sähköpostilla.
Pyynnössä on lisäksi ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys ja
osoite.

Tarkastusoikeus
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Vastustamisoikeus
Valitusoikeus

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa,
mitä tietoja hänestä on suoramarkkinointirekistereissä.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakkaalla tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus pyytää
oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Poisto-oikeus ja tietojen käsittelyn rajoittaminen ja
vastustaminen
Asiakkaalla tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus pyytää
tietojen poistamista tai käytön rajoittamista sekä vastustaa
tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen.
Suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus peruuttaa
suoramarkkinointiin annettu suostumus.
Valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos
hän kokee, että T & B Capital on rikkonut henkilötietoja
käsitelleessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

Tietojen profilointi

T & B Capital ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon
tai profilointiin.

Evästeet

T & B Capital käyttää evästeitä verkkosivujen
käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Käyttämällä
T & B Capitalin verkkosivuja käyttäjä hyväksyy evästeiden
käytön.
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Evästeellä (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa
käyttäjän laitteelle verkkosivuilla käytäessä. Evästeet sisältävät
yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa.

Tietosuojaselosteen
päivittäminen

Evästeet voi ottaa pois käytöstä laitteen Internet-sivun
asetuksista. Tällöin on otettava huomioon, että evästeiden
käytön poistaminen voi heikentää verkkosivujen käytettävyyttä.
T & B Capital päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.
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