
      
 
 
 
 
 

 
REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki  10 §) 
01.12.2013 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

  

 
Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike 
 
 
Postiosoite: PL 85, 02601 
Käyntiosoite:  Hevosenkenkä, 02600 Espoo 
Puhelin: 010 7735 718 

 
2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 

 
Niina Johansson 
 
 
Puh. +358 10 7735 718 
 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Asiakasrekisteri 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
    tarkoitus 

 
 

 
Henkilötietoja käsitellään Ikano Bank AB -konserniin kuuluvien 
yhtiöiden palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksena on lisäksi: 
- rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen 
- yhteystietojen hallinta 
- riskienhallinta 
- suoramarkkinointi 
- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden           
mukaisten raportointi- ja säilytysvelvoitteiden hoitaminen   
 

 
5. Rekisteröityjen 
ryhmät 
 

 
a) asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee esim. 
- tiliä 
- luottoa 
- palvelu- tai muuta sopimusta 
- toimeksiantoa  
 
b) asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus 
sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon 
 
c) lakiin perustuva rekisteröintivelvoite 

 
6. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus tietoryhmistä) 
 

 
a) Henkilöön liittyvät perustiedot kuten: 

 Henkilötunnus tai syntymäaika 

 Sukunimi ja Etunimet 

 Jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka 

 Kieli 

 Ammatti 

 Matkapuhelin, sähköposti 

 Työpaikkatiedot (nimi ja puhelinnumero) 

 Valtuutus sähköisen markkinointimateriaalin lähettämisestä 
 

 Valtuutus sähköisen markkinointimateriaalin lähettämisestä 

 Asiakkuuden alkamisajankohta 
 
b) Kooditiedot kuten: 
- poikkeava tilakoodi (mm. kuollut, kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, 
konkurssi) 
- maksuhäiriötiedot 



 
 
 
 

 
c) Henkilön asiointitiedot kuten: 
- tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai 
osallisuussuhde em. asiointiin 
 
d) Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot kuten: 
- rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain 
sekä arvopaperimarkkinalain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät 
tarpeelliset tiedot 
 

 
7. Säännön mukaiset 
tietolähteet 

 
Tietoja hankitaan säännönmukaisesti: 
- rekisteröidyltä itseltään 
- väestörekisterikeskuksesta 
- viranomaisten rekistereistä 
- luottotietoyhtiöistä (esim. Suomen Asiakastieto Oy) 
- luottolaitosten asiakashäiriörekisteristä 
- Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn 
yhteydessä hakijan suostumuksen ja toimeksiannon perusteella toisilta 
luotonantajilta saatuja tietoja hakijan muista luotoista. Tässä yhteydessä 
tarkoitetut ”Muut luotonantajat” voi tarkistaa osoitteesta: 
 
https://www.omatieto.fi/Omatieto-ukk_1.htm  

 
8. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa 
- Ikano Bank AB -konserniin kuuluville yhtiöille 
- Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan 
luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen ja 
toimeksiannon perusteella. 
 

 
9. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

 
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottolaitoslain mukaisesti 
Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
10. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

 
Hallinnollinen ja tekninen suojaus kuten: 
- laitteiston sijainti ja suojaus 
- kulunvalvonta 
- Käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti 
- tiedostojen ja tietojen asianmukainen suojaus 
 

https://www.omatieto.fi/Omatieto-ukk_1.htm

