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Henkilötietolain 19 §
Henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti suoramainontaan,
etäkaupankäyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin.
Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi
rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan
kehittämiseksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin
OTC-konserniin kuuluvien yhtiöiden ja OTC:n huolella valikoimien
yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jos ne tukevat rekisterin
toiminta-ajatusta ja käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton OTC:n
käyttötarkoitusten kanssa.
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä
laajuudessa kuin on tarpeellista ja käyttötarkoituksen mukaista. OTC arvioi
tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti vähintään vuosittain ja
toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että käyttötarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet
henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:















nimi
yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
ikä tai syntymäaika
kansalaisuus
äidinkieli
osakkeiden omistustieto (laji, osakemäärä, äänimäärä)
mahdolliset asiakasrajoitteet, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
henkilötietojen muutostiedot
markkinointiin ja kaupankäynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin
osallistuminen
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot,
kuten rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät
tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät
tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto
yllämainittujen lisäksi yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista voi olla
tieto tittelistä, ammatista tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja
asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää esimerkiksi Euroclear Finland Oy:n,
Posti Group Oyj:n, Fonecta Oy:n, Väestörekisterikeskuksen palveluista,
Suomen Asiakastiedon rekisteristä, OTC:n yhteistyökumppanien
rekistereistä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista
sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä tai henkilötietoja
koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
OTC voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
OTC voi esimerkiksi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja valikoiduille
yhteistyökumppaneille rekisterin käyttötarkoitusta vastaaviin tarkoituksiin, ellei
rekisteröity ole sitä kieltänyt.
Henkilötietoja voidaan siirtää OTC:n valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät tietoja OTC:n lukuun, mutta tällöin tietojenkäsittelijällä ei ole
oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa omissa
henkilörekistereissään.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, voimassa olevan
lainsäädännön edellyttämin tavoin.
Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein,
henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla korkealaatuisilla
teknisillä suojauksilla. Manuaalisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot
sijaitsevat valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
estetty. Pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on ainoastaan rekisterinpitäjän
myöntämällä käyttöoikeudella rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä.
Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat
tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja
allekirjoitettuna joko postitse tai sähköpostitse ja sen tulee sisältää seuraavat,
tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat; rekisteröidyn nimi, syntymäaika ja
osoite.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramainontaa, etäkaupankäyntiä sekä muuta
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
OTC pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottomalla siitä
yrityksen nettisivuilla www.otc.fi. Muutokset voivat perustua lainsäädännön
muuttumiseen tai OTC:n liiketoiminnan kehitykseen. OTC suosittelee
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

