REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä

23.03.2018
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Voima Gold Oy ( Y-tunnus: 2843889-9)
Osoite

Bulevardi 5 A 86, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 9 6 12 1917 / info@voimagold.fi
Nimi
2
Keränen
Yhteyshenki- Samuli
Osoite
lö rekisteriä Bulevardi 5 A 86, 00120 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 40 8343323 / samuli.keranen@voimagold.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Voima Gold Oy:n asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

- Perustiedot
- Nimi, osoitteet, postinumerot, postitoimipaikat, kotikunta, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteeet
- Asiakassuhteen alkamispäivä
- Syntymäaika ja henkilötunnus
- Sukupuoli, kieli, kansalaisuudet
- Ammatti
- Virallinen sektorikoodi, verotusmaat
- Poikkeavat asiakkuuden tilakoodit
- Kuolinpäivä, ilmoituspäivä
- Väestörekisterikeskuksen muutospäivä
- Markkinointikielto
- Markkinointiluvat
- Tieto Voima Gold Oy:n henkilökuntaan kuulumisesta, tai yhtiön osakkeiden omistajuudesta
- Tieto Voima Gold Oy:n tilaisuudessa, tai toimitiloissa vierailusta
- Tieto uutiskirjeiden tilauksesta

Rekisterin tarkoituksena on Voima Gold Oy:n ja Voima konserniin kuuluvien yhtiöiden (Voima Capital
Oy ja Voima Security Oy) palveluiden tarjoaminen ja ylläpito.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin,
riskienhallintaan, suoramarkkinointiin, sekä lakiin perustuviin viranomaisten
informointivelvollisuuksien hoitamiseen.
Rekisterin tietoja käytetään lisäksi Voima Gold Oy:n lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.
Voima Gold Oy:n lisäksi asiakastietoja voivat käsitellä Voima konserniin kuuluvat yhtiöt sekä Voima
Gold Oy:n asiamiehet, joita sitoo yhtiön ja toisen osapuolen väliset salassapitositoumukset.

- Asiointitiedot (talletukset, omistustuotteet, sijoitustuotteet, palvelut, sopimukset, hakemukset,
toimeksiannot, puhelintallenteet)
- Lakiin perustuvat velvoitteet tai sidonnaisuudet
(esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö/ epäilty rahanpesu)
6
Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkaan Voima Gold Oy:lle joko sopimuksella tai muulla tavalla
antamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan lakiin perustuen viranomaisilta, luottotietotoimintaa
harjoittavilta yrityksiltä, maistraatilta ja asiamiehiltä. Asiakkaan perustiedot päivittyvät Voima Gold
Oy:n rekisteriin, kun asiakas päivittää ne itse joko Voima Gold Oy:lle, tai Voima konserniin kuuluville
yrityksille.

REKISTERISELOSTE
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7
Viranomaisille lakiin perustuen. Voima Gold Oy:n myyntityötä tekeville asiamiehille, Voima konserniin
Tietojen
kuuluville yrityksille, ja samaan konserniin sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluville yhtiöille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

- Lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Voima Gold Oy:n tiloissa tai tilaisuuksissa vierailevien tietoja säilytetään manuaalisena ainestona
enintään kahdeksan (8) vuorokautta.
Päivän aikana käsiteltäviä asiakastietoja ei kirjata manuaaliseen muotoon, muutoin kuin
arkistosäilytykseen asianmukaista käyttötarkoitusta varten. Kaikki henkilötietoja sisältävät
manuaaliset kirjaukset hävitetään välittömästi käsittelyn jälkeen.
Arkistosäilytykseen tarkoitettuja, asiakasrekisteritietoja ja muita henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja
säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa.
Ainoastaan vaitiolosopimuksen tehneillä Voima Gold Oy:n työntekijöillä, asiamiehillä, sekä Voima
Gold Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä
manuaalisesti arkistoituja tietoja.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot: Ainoastaan määrätyillä Voima Gold Oy:n työntekijöillä sekä Voima
Gold Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä ja asiamiehillä on oikeus
käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista
vaitiolovelvollinen vaitiolosopimusten mukaisesti ja nojalla.

