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Tietosuojaseloste 
Jakelu-palvelu 
 
Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten 
Suomen Pankki/Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.  
 
1. Rekisterin nimi 
 

Jakelu-palvelu 
 
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Finanssivalvonta 
Y-tunnus: 0202248-1 
PL 103 
00101 Helsinki 
 
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 
Jaakko Mauranen 
Sähköposti: jaakko.mauranen@finanssivalvonta.fi 
Puh: +358 9 183 5386 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Sähköposti: tietosuojavastaava@bof.fi 
Puh: +358 9 1831 (vaihde) 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
 
Pitää yllä luetteloa henkilöistä, jotka ovat hyväksyneet palvelusta ladattavien sovellusten 
käyttöoikeussopimukset. Viranomaisraportoinnin yhteyshenkilöiden ylläpito. 
 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Jotta palvelusta pystyy lataamaan sovelluksia, on hyväksyttävä sovelluksen käyttöoikeussopimus. 
Sopimuksen hyväksyjän nimi, sähköpostiosoite ja yritys tallennetaan järjestelmän tietokantaan.  
 
Raportoijan yhteyshenkilöksi rekisteröityviltä tallennetaan tietokantaan etunimi, sukunimi, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  
 
Muuten tietokanta sisältää tiedot tarjottavien sovellusten asennuspaketeista ja rekisterin 
raportoijien kirjautumistunnuksista. 
 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Henkilötietoja ei siirretä Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan ulkopuolelle. 

 
6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

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

 
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

 
Jakelu-palvelusta ladattavien sovellusten käyttöoikeussopimuksiin liittyvät henkilötiedot 
säilytetään 10 vuoden ajan.  
 
Raportoijan yhteyshenkilöksi rekisteröityvät henkilöt ovat itse velvollisia ylläpitämään 
yhteystietonsa ja samalla tarkastamaan ja korjaamaan tai poistamaan ne tarvittaessa. 



2 (2) 
 

 
8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

 
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä 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 
 
Henkilötietoja voi tarkastella Jakelu-palvelussa.  
 
Jakelu-palvelun ohjeissa on kerrottu että raportoijat ovat itse velvollisia ylläpitämään 
yhteystietonsa ja samalla tarkastamaan ja korjaamaan ne tarvittaessa. Tarvittaessa tarkastuspyyntö 
esitetään rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on 
omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat 
tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan 
osoitteeseen. 
 

10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen 
antamatta jättämisestä 

 
Mikäli käyttäjä ei anna rekisteröintiin tarvittavia tietoja, käyttäjä ei voi käyttää palvelua. 
 

 


