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09-678909 / 09-678492 
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Tietosuojavastaava 

 

 

Tuire Mickelsson 

T & B Capital Oy Ab 

Fredrikinkatu 25 A 8 

00120 Helsinki 

09-678 909 / 050-4410754 

Mickelsson@tbcapital.fi 

Rekisterin nimi Asiakasrekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitukset sekä 

käsittelynoikeusperuste 

 

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään sijoituspalveluasiakkaan 

suostumuksen perusteella asiakkuuden avaamiseksi ja 

sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöön panemiseksi, 

asiakassuhteen hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon sekä 

asiakasraportointiin. Lisäksi asiakkaan henkilötietoja käsitellään 

lanasäädännön vaatimien velvoitteiden täyttämiseksi sekä T & B 

Capitalin oikeutetun edun vuoksi oikeudellisten vaateiden 

esittämiseksi ja niiltä puolustautumiseksi.   

 

Kyseessä oleva 

henkilötietoryhmä 

 

T & B Capitalin kanssa sijoituspalvelusopimuksen tai 

sijoitusneuvontasopimuksen tehneet asiakkaat tai asiakkuutta 

hakeneet tahot sekä näihin mahdollisesti liittyvät edustajat ja 

tosiasialliset edunsaajat. 

 

Rekisterin tietosisältö 

 

Reksiteriin kerätään asiakkaan itsensä antamaa tietoa tai tietoa, 

jonka antaa edellä mainittujen tahojen valtuuttama taho. 

 

Asiakkaan tai asiakkaan edustajan ilmoittamat rekisteriin 

merkittävät tiedot:  

- Yksilöinti- ja yhteystiedot (Etunimet, sukunimi, 

henkilötunnus, kansalaisuudet, lähiosoite, postinumero ja 

postitoimipaikka, asuinvaltiot, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero, yhteyshenkilöt ja edustajat sekä heidän 

yksilöinti- ja yhteystiedot ) 

- Pääasiallinen toimiala, tosiasialliset edunsaajat ja heidän 

yksilöintitietonsa, tieto siitä onko asiakas tai tosiasiallinen 

edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) sekä 

varojen alkuperä. 

- Asiakkaan luokittelua ja soveltuvuusarviointia varten 

sijoituskokemus- ja tietämys, sijoitustavoitteet mukaan 

lukien riskinsietokyky ja riskiprofiili sekä taloudellinen 

asema (koulutus, ammatti, perhesuhteet, työnantaja, 

työsuhde, varallisuutta koskevat tiedot). 

Asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot kuten  

mailto:mickelsson@tbcapital.fi
mailto:lindholm@tbcapital.fi
http://www.tbcapital.fi/


  

Sivu 2 / 4 
 

- Sijoituspalveluun liittyvän pankkitilin ja 

arvopaperisäilytyksen tiedot, sijoituspalveluun liittyvään 

arvopaperisalkkuun ja siihen liittyvän kaupankäynnin tiedot, 

sijoituspalvelun tarjoajaa koskevat tiedot, asiakasta koskevat 

sähköiset viestit, puhelut ja tapaamisista laaditut muistiot 

sekä sopimukset ja asiakkaalle lähetetyt raportit.  

 

Henkilötietojen säilytysaika T & B Capitalin tulee sijoituspalveluyrityksenä säilyttää 

asiakkaan henkilötietoja useassa lainsäädännössä määriteltyjen 

säilytysaikojen mukaisesti esim. rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön perusteella 

tietoja tulee säilyttää viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja 

sijoituspalvelulain mukaan asiakasta koskevia sähköisiä viestejä 

ja puhelutietoja, jotka voivat johtaa liiketoimeen viiden vuoden 

ajan tallentamisesta ja Finanssivalvonnan pyynnöstä enintään 

seitsemän vuotta. Kirjanpitoaineistoa T & B Capitalin on 

säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta. T & B Capitalilla 

on oikeus säilyttää asiakkaan tietoja myös oikeutetun edun 

turvaamiseksi kuten mahdollisia oikeuskäsittelyitä tai –vaateita 

varten.  T & B Capital poistaa tarpeettomat tiedot 

sääntelynmukaisesti.  

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakasrekisteriin kuuluvat perustiedot kerätään asiakkaalta 

itseltään tai asiakkaan edustajalta asiakkuuden avaamiseksi ja 

sopimuksen tekemisesi ja täytäntöönpanemiseksi asiakastiedot-

lomakkeella ja sopimuksella sekä myös asiakassuhteen aikana 

asiakkaan tai asiakkaan edustajan T & B Capitalille tekemien 

ilmoitusten sekä asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa 

käytyjen keskustelujen perusteella.  Sijoituspalveluun liittyviä 

tietoja kerätään myös asiakkaan sijoituspalveluun liittyviä raha- 

ja rahoitusvälineitä säilyttävältä luottolaitokselta.  

 

Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Jotta palveluita voidaan tarjota ja toimia sopimuksessa sovitulla 

tavalla, T & B Capitalin tulee voida siirtää henkilötietoja 

kolmansille osapuolille.  

Rekistereistä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain 

mukaan viranomaisille sääntelyyn perustuvan tiedonsaanti-

oikeuden toteuttamiseksi. Tietoja voidaan siirtää myös 

yhteistyökumppaneille joko sääntelyyn, sopimukseen tai 

asiakkaan suostumukseen perustuen (luottolaitokselle, sisäistä 

valvontaa hoitavalle ulkoistetuille palveluntarjoajalle sekä muille 

ulkoistetuille palelutarjoajille (kirjanpitotoimistolle ja IT-

palveluntarjoajille) sekä tilintarkastajille.  Tietoja sopimuksen tai 

suostumuksen perusteella kerättäessä henkilötietojen käsittelyä 

koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin 

sopimuksin. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 

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 salassapidettävää ja säilytetään lukitussa 

tilassa. 
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Rekisteröidyn oikeudet 

 

Tarkastusoikeus  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Vastustamisoikeus 

Oikeus siirtää tiedot  

Valitusoikeus  

 

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  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on 

asiakasrekistereissä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

estämistä koskeva sääntely sekä markkinoiden väärinkäyttöasetus 

saattavat estää tiettyjen tietojen luovittamisen asiakkaalle.   

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat 

virheelliset tai puutteelliset tiedot.  

 

Poisto-oikeus ja tietojen käsittelyn rajoittaminen  

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista tai 

rajoittamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 

Lääninsäädännön velvoitteista ja oikeutetusta edusta johtuen  

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.  

 

Oikeus tietojen siirtämiseen 

Asiakkaan henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti, minkä 

vuoksi asiakkaan pyyntöön tietojen siirtämiseksi ei ole 

mahdollista suostua.  

 

Suoramarkkinointikielto 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin. 

  

Suostumuksen peruuttaminen 

Mikäli asiakasta koskevien tietojen käsittely perustuu vain 

asiakkaan suostumukseen eikä sopimukseen tai lainsäädännön 

vaatimukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus.  

 

Valitusoikeus  

Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos 

hän kokee, että olemme rikkoneet henkilötietoja 

käsitelleessämme 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. 

 

Evästeellä (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa 

käyttäjän laitteelle verkkosivuilla käytäessä. Evästeet sisältävät 

yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. 
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Evästeet voi ottaa pois käytöstä laitteen Internet-sivun 

asetuksista. Tällöin on otettava huomioon, että evästeiden käytön 

poistaminen voi heikentää verkkosivujen käytettävyyttä. 

 

Tietosuojaselosteen 

päivittäminen 

T & B Capital päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa 

pitääkseen sen ajan tasalla.  

 

 

 

 


