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1
Rekisterin pitäjä

Nimi

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Elo”)

Osoite

Revontulentie 7, 02100 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 020 703 50 (vaihde)

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Katja Einesalo
Osoite

Tietosuoja-asiat/Sijoitustoiminto
Revontulentie 7, 02100 Espoo
tietosuoja-asiat.sijoitus@elo.fi
3
Rekisterin nimi

Elon sijoitusprosessin henkilörekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely liittyy sijoitusprosessissa tapahtuvaan sijoituskohteiden analysoimiseen sekä sijoitusten toteuttamiseen ja hallinnoimiseen (mukaan lukien riskienhallinta).
Henkilötietoja käytetään myös markkinointitarkoituksessa sekä yhteistyön toteuttamiseksi.
Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sijoitustoimintaan liittyvän lainsäädännön ja
viranomaismääräysten edellyttämien vaatimusten toteuttaminen, kuten yrityksen edustajien
henkilöllisyyden todentaminen tarvittaessa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmien
häiriöhallinnassa sekä järjestelmäkehityksen testaamisessa ja laadun varmistamisessa.
Sijoitusprosessissa kerättyjen henkilötietojen käsittelyperusteita ovat lakisääteinen velvoite,
sopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5
Rekisterin tietosisältö

Sijoitusprosessissa käsitellään esim. omistajan, yhteyshenkilön tai allekirjoitusoikeutetun yhteystietoja liittyen sijoituskohteiden analysoimiseen sekä sijoitusten toteuttamiseen ja hallinnoimiseen (mukaan lukien riskienhallinta).
Sijoitusprosessissa käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja:
Rekisteröidyn perustiedot, kuten
- nimi, henkilötunnus
- kotipaikka ja kansalaisuus
- kotiosoite tai edustamansa tahon osoite ja muut yhteystiedot
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Muut mahdolliset henkilötiedot, kuten
- tehtävä yhteisössä
- omistusosuus yhteisöstä
- aikaisempi työhistoria ja siihen liittyvät yhteystiedot
- oppiarvo
- valokuva

6
Henkilötietojen
tietolähteet

Käytettävät tietolähteet, kuten

7
Henkilötietojenvastaanottajat
ja vastaanottajaryhmät
-

Elo luovuttaa henkilötietoja silloin, kun luovutus perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen tai suostumukseen. Elo voi luovuttaa tietoja lakiin perustuen esimerkiksi poliisille, kilpailuviranomaiselle
ja finanssivalvonnalle.

8
Henkilötietojen
siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan yksittäistapauksissa siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Henkilötietojen
suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

- Sijoitukseen liittyvä materiaali
- Sijoitusasiakirja (ulkopuolisen toimijan laatima)
- Rekisteröidyn oma ilmoitus
- Suomen Asiakastieto Oy
- Yritys- ja yhteystietojärjestelmä
- Tilitoimisto
- Patentti- ja rekisterihallitus ja vastaavat ulkomaiset rekisteriviranomaiset
- Toimijan vuosikertomus
- Sähköposti
- Dow Jones Risk and Compliance -järjestelmä
- Sopimus- ja yhteistyökumppanit sekä palveluntarjoajat

Elo käyttää ICT-tehtävissä sovelluskehityksessä sekä käsittelyjärjestelmän ja verkkopalvelun ylläpitäjinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, joille henkilötietoja siirretään.

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada ilmoitus kyseistä henkilötietojen käsittelystä.

Manuaaliset aineistot on suojattu vartiointi-, lukitus- ja kulunvalvontamenettelyin.
B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
1. Rekisteröity tai Elon henkilökuntaan kuuluva henkilö tunnistetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ennen kuin hän pääsee käyttämään palvelua ja rekisterissä olevia tietoja.
2. Käyttäjän käyttövaltuudet on rajattu rekisterissä oleviin omiin tietoihin tai tietoihin, joihin
käyttäjällä on omistajan valtuutus.
3. Käyttäjällä on käyttövaltuudet rekisterin tietoihin, jos henkilön työtehtäviin kuuluu rekisterissä olevien tietojen käsittely.
4. Elon henkilöstöä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet kirjallisen salassapitosopimuksen.
5. Elo voi käyttää palvelujen tuottamiseksi ulkopuolisia palveluiden tarjoajia. Heitä koskevat vastaavat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset kuin Elon henkilöstöä.
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6. Tietojen siirto ja tietoliikenneyhteydet ovat sivullisilta suojattuja.
7. Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja
laitetilojen osalta.
8. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai laitteisiin liittyvät tehtävät.
9. Palvelussa käytettävien ohjelmistojen ja järjestelmien toimivuudesta ja oikeellisuudesta huolehditaan. Palvelujen käyttöä seurataan lokituksella.
10. Tietojenkäsittely palveluntarjoajien osalta perustuu sopimuksiin ja Elon myöntämiin ja valvomiin käyttöoikeuksiin. Henkilötietoja sisältävät laitteet ovat palveluntarjoajien tai käyttöpalvelutoimittajan ylläpidossa ja suojauksessa.
10
Henkilötietojen
säilytysaika

Jollei muualla lainsäädännössä säädetä muusta säilytysajasta, Elo säilyttää henkilötietoja niin
kauan kuin jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 mainittu käsittelyn peruste on voimassa ja henkilötiedot ovat käyttötarkoituksiinsa tarpeellisia.
Sijoitusprosessissa tämän selosteen mukaan käsiteltävien henkilötietojen suunnitellut
poistamisen määräajat alkavat pääsääntöisesti liikesuhteen päättymisestä. Määräajat on
määritelty kussakin toiminnossa erikseen.

11
Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai
että niitä ei käsitellä. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojensa
käsittelyä koskevat tarpeelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus esittää tarkastuspyyntö koskien hänestä rekisteriin tallennettuja henkilötietoja.
Tarkastusoikeutta voi käyttää toimittamalla omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Eloon
(Tarkastuspyynnöt/Työeläkeyhtiö Elo, 00041 Elo, käyntiosoite Revontulentie 7, 00210 Espoo).

12
Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai
täydentämistä.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntö osoitetaan tämän
selosteen yhteyshenkilölle.

13
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat
Oikeus henkilö- tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.
tietojen poistamiseen
Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Mikäli käsittelyperusteena on sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu, niin rekisteröidyllä
on oikeus vaatia tietojensa poistamista.
Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen
- rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön
perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
- oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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Kun ei ole kysymys edellä mainituista tilanteista, rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin
- rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää
vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
- henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntö osoitetaan tämän
selosteen yhteyshenkilölle.
14
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, jos rekisteröity
- kiistää henkilötietojen paikkaansa pitävyyden,
- käsittelyn lainmukaisuuden,
- Elo ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee
niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
- rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoitukseen ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntö osoitetaan tämän
selosteen yhteyshenkilölle.

15
Oikeus siirtää
henkilötiedot
toiseen järjestelmään

Oikeutta tietojen siirtämiseen ei ole, jos tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtoa suoraan Elolta toiselle rekisterin
pitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeutta sovelletaan
-

ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn,
kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan,
kun henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja
kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolien oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröidyn oikeuteen pyytää henkilötietojensa siirtoa sovelletaan
kulloinkin voimassa olevaa olevaa sääntelyä tai ohjeistusta.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntö osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.
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Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen. Rekisterinpitäjä ei saa käsitellä tietoja tämän jälkeen, ellei käsittelyyn ole olemassa
huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja
vapaudet tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia ilman eri perustetta, jolloin rekisteröidyn henkilötietojen käyttö suoramarkkinoinnin tarkoituksiin on lopetettava.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntö osoitetaan tämän selosteen yhteyshenkilölle.

17
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tässä tietosuojaselosteessa Elolla tarkoitetaan Elon sijoitusprosessia.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan rekisteröidyn oikeudet pääpiirteittäin. Tämän lisäksi noudatetaan voimassa olevaa säätelyä ja ohjeistusta.
Tämän tietosuojaselosteen mukaisessa pyynnössä tulee yksilöidä pyynnön toimittajan henkilöllisyys, hänen edustamansa tahon nimi/nimet, mitä pyyntö koskee ja mitä pyynnöllä vaaditaan
tehtäväksi. Pyynnönesittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Elon on vastattava pyyntöön
ilman aiheetonta viivästystä, joka tapauksessa kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
Rekisteröidyn pyyntöjen perusteella annettavat tiedot ja toimenpiteet ovat ensisijaisesti maksuttomia, elleivät pyynnöt ole ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia. Rekisterinpitäjä voi tällä perusteella myös kieltäytyä pyynnön suorittamisesta. Pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus tulee tällöin voida osoittaa.
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto), jos rekisteröity katsoo, että rekisteröidyn henkilötietoja on käsitelty tietosuojaa koskevan sääntelyn vastaisesti.
Lisätietoja antaa Elon tietosuojavastaava Matti Juntunen, matti.juntunen@elo.fi, p. 020 703 50.

