
TIETOSUOJASELOSTE  Laadittu: 22.5.2018 

Rekisterinpitäjä IndexHelsinki Osakeyhtiö 

Bulevardi 14 A 5 

00120 Helsinki 

p. 010 325 0500 

info@indexhelsinki.fi 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

Tietosuojavastaava Tuomas Rytsölä 

tuomas.rytsola@indexhelsinki.fi 

040 570 4222 

Rekisterin nimi Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 

- asiakassuhteen perustaminen 

- palveluiden tarjoaminen 

- riskien hallinta 

- lakiin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen 

Käsittelyn oikeusperuste Tietoja käsitellään sopimuksen perusteella. 

Rekisteröidyt - asiakkaaksi hakeneet 

- asiakkaat 

- entiset asiakkaat 

Rekisterin tiedot Henkilön perustietoja: 

- henkilön yksilöintitiedot 

- yhteystiedot 

- koulutus 

- verotusmaa 

Sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyviä tietoja: 

- taloudellinen asema 

- sijoituskokemus 

- riskinsieto 

Sijoitusten hoitamiseen liittyviä tietoja: 

- pankkiyhteydet 

- raportointitiedot 

- tietojen välitystapa 

Suoramarkkinointilupa 

 

Tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja julkisista rekistereistä. 

Tietojen luovuttaminen Tietoja luovutetaan viranomaisille lainsäädännön mukaisesti. 
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mutta 

IndexHelsinki voi käyttää palvelun tarjoajia, jotka käsittelevät tietoja EU:n 

tai ETA:n ulkopuolella. Palvelun tarjoajia valittaessa noudatetaan 

tietosuojasäädösten vaatimuksia. 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Paperilla oleva aineisto: 

- säilytetään lukituissa tiloissa 

- kaikilla käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus 

 

Sähköisesti tallennetut tiedot: 

- palomuuri ja salasanasuojaus 

- käyttöoikeudet jaettu ja rajattu 

 

Tietojen säilytysaika - rekisteröidyn tiedot säilytetään pääsääntöisesti viisi vuotta sen 

jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt 

- tästä on kuitenkin poikkeavia säädöksiä; esimerkiksi kirjanpitoa 

koskevat säädökset vaativat tietojen säilyttämistä 10 vuotta 

- myös mahdollisissa riitatilanteissa tietoja voidaan säilyttää 

pidempään 

 

Rekisteröidyn oikeudet - saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin 

- oikaista tietoja ja rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä 

- vaatia tietojen poistamista 

- kieltää suoramarkkinointi 

 

Noudattaessa rekisteröidyn oikeuksia IndexHelsingin on kuitenkin 

seurattava sijoituspalvelutoimintaa koskevaa erityislainsäädäntöä. 

Suoramarkkinointikieltoon on kuitenkin aina suostuttava.  

 



TIETOSUOJASELOSTE  Laadittu: 22.5.2018 

Rekisterinpitäjä IndexHelsinki Osakeyhtiö 
Bulevardi 14 A 5 
00120 Helsinki 
p. 010 325 0500 
info@indexhelsinki.fi 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Tietosuojavastaava Tuomas Rytsölä 
tuomas.rytsola@indexhelsinki.fi 
040 570 4222 

Rekisterin nimi Markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

- asiakassuhteen perustaminen 
- palveluiden tarjoaminen 
- riskien hallinta 
- lakiin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen 

Käsittelyn oikeusperuste Tietoja käsitellään sopimuksen perusteella. 

Rekisteröidyt - asiakkaaksi hakeneet 
- asiakkaat 
- entiset asiakkaat 

Rekisterin tiedot Henkilön perustietoja: 
- henkilön yksilöintitiedot 
- yhteystiedot 
- koulutus 
- verotusmaa 
Sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyviä tietoja: 
- taloudellinen asema 
- sijoituskokemus 
- riskinsieto 
Sijoitusten hoitamiseen liittyviä tietoja: 
- pankkiyhteydet 
- raportointitiedot 
- tietojen välitystapa 
Suoramarkkinointilupa 
 

Tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja julkisista rekistereistä. 

Tietojen luovuttaminen Tietoja luovutetaan viranomaisille lainsäädännön mukaisesti. 



TIETOSUOJASELOSTE  Laadittu: 22.5.2018 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mutta 
IndexHelsinki voi käyttää palvelun tarjoajia, jotka käsittelevät tietoja EU:n 
tai ETA:n ulkopuolella. Palvelun tarjoajia valittaessa noudatetaan 
tietosuojasäädösten vaatimuksia. 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Paperilla oleva aineisto: 
- säilytetään lukituissa tiloissa 
- kaikilla käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus 

 
Sähköisesti tallennetut tiedot: 

- palomuuri ja salasanasuojaus 
- käyttöoikeudet jaettu ja rajattu 

 
Tietojen säilytysaika - rekisteröidyn tiedot säilytetään pääsääntöisesti viisi vuotta sen 

jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt 
- tästä on kuitenkin poikkeavia säädöksiä; esimerkiksi kirjanpitoa 

koskevat säädökset vaativat tietojen säilyttämistä 10 vuotta 
- myös mahdollisissa riitatilanteissa tietoja voidaan säilyttää 

pidempään 
 

Rekisteröidyn oikeudet - saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin 
- oikaista tietoja ja rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä 
- vaatia tietojen poistamista 
- kieltää suoramarkkinointi 

 
Noudattaessa rekisteröidyn oikeuksia IndexHelsingin on kuitenkin 
seurattava sijoituspalvelutoimintaa koskevaa erityislainsäädäntöä. 
Suoramarkkinointikieltoon on kuitenkin aina suostuttava.  

 


