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Finanssivalvonnan sidosryhmärekisterin seloste 

Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisesti, miten Finanssivalvonta käsittelee tähän re-
kisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä oi-
keuksia rekisteröidyllä on. 

1 Rekisterin nimi 

Finanssivalvonnan sidosryhmärekisteri 

2 Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Finanssivalvonta 
Y-tunnus: 0202248-1 
PL 160 
00101 Helsinki 
 
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 
Finanssivalvonnan viestintäpäällikkö 
Sähköposti: finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi 
Puh: 09 183 51 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Pasi Hänninen 
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi 
Puh: 09 1831 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Rekisterissä säilytetään Finanssivalvonnan sidosryhmien kuten viran-
omaisten, järjestöjen ja yritysten edustajien henkilötietoja Finanssival-
vonnan sidosryhmätyön mahdollistamiseksi. Sidosryhmätyötä ovat esi-
merkiksi tapahtumat, uutiskirjeet ja sidosryhmätutkimukset. 
 
Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattaminen. Julkisuuslain (621/1999) 20 §:n ja Finanssi-
valvonnasta annetun lain (878/2008) 3 §:n mukaisten avoimuus- ja yh-
teistyövelvoitteiden täyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelemistä. 
Lisäksi käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suoritta-
miseksi, sillä sidosryhmätyön yhtenä tavoitteena on kerätä tietoa ja pa-
lautetta Finanssivalvonnan valvontatyön kehittämiseksi.  
 
Rekisteröidyn ilmoittamien tietojen osalta käsittelyperusteena on myös 
rekisteröidyn suostumus. 
 
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 
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4 Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät sekä tietolähteet 

Rekisterissä ovat Finanssivalvonnan sidosryhmiin kuuluvat henkilöt. 
Tallennettavia henkilötietoryhmiä ovat rekisteröidyn nimi, titteli, sähkö-
postiosoite, organisaatio ja puhelinnumero. 
 
Finanssivalvonnan rekisterinpitäjä pyytää osastoja toimittamaan olen-
naiset sidosryhmien edustajat Finanssivalvonnan viestintään rekisterin 
muodostamista varten. Lisäksi tietoja kerätään julkisista lähteistä sidos-
ryhmäorganisaatioiden verkkosivuilta. Finanssivalvonta kerää myös 
verkkolomakkeiden kautta tietoja, kun Finanssivalvonta saa esimerkiksi 
tapahtumailmoittautumisia tai uutiskirjetilauksia. Rekisteri tallennetaan 
Finanssivalvonnan työtilaan. 

5 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Finanssivalvonta jakaa henkilötietoja sidosryhmätyössä käytettäville ali-
hankkijoille. 

6 Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjes-
tölle. 

7 Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

Finanssivalvonnan sidosryhmätyö on jatkuvaa, joten sidosryhmärekiste-
rille on jatkuva tarve. Tarkistamme sidosryhmärekisterin vuosittain ja 
poistamme vanhentuneet tiedot. Henkilötietoja poistetaan myös pyyn-
nöstä, jos rekisterissä oleva henkilö haluaa tietonsa poistettavan. 

8 Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hä-
vittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit 
huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. 
Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset ja 
tekniset tietoturvaratkaisut. 

9 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilö-
tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. 

• peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suos-
tumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsit-
telyn lainmukaisuuteen. 

• tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
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10 Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset 
tietojen antamatta jättämisestä 

Mikäli sidosryhmään kuuluva henkilö ei anna yhteystietojaan tai niitä ei 
löydy julkisesti, Finanssivalvonta ei pysty kohdentamaan sidosryhmä-
työtään kyseiselle henkilölle. 


