BONUM PANKKI OYJ
HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
ASIAKASREKISTERI

1. REKISTERINPITÄJÄ

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ
KOSKEVISSA ASIOISSA

3. REKISTERIN NIMI

Bonum Pankki Oyj
Y- tunnus: 2192977-5
Osoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Puhelin: 010 4233 710
Marjo Orrenmaa / Lakiasiat ja Compliance
Puhelin: 010 4233 710

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään luottolaitostoimintaan
liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen ja
kehittämiseen sekä rekisteröidylle tarjottavien
palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitoon.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on


rekisteröityjen yksilöiminen



yhteystietojen hallinta



riskienhallinta



myynti, markkinointi ja suoramarkkinointi



lakiin perustuvien sekä viranomaisten
määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-,
raportointi- ja kyselyvelvoitteiden
hoitaminen.

6. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään
asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus,
joka koskee esimerkiksi tiliä, luottoa, palvelu- tai
muuta sopimusta ja/tai toimeksiantoa.
Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään
asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai
muu oikeus sopimukseen, palveluun tai
toimeksiantoon.
Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin
perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten


asiakastunnus (henkilötunnus, syntymäaika,
Y-tunnus)



nimitiedot



asiointikieli



osoitetiedot



puhelinnumerot, telefaxnumerot,
sähköpostiosoitteet



kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa



ammatti



työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro)



asiakasyhteydet, kuten asema yhteisössä



sidosryhmät, esim. henkilökunta tai
jäsenasiakas



suoramarkkinointikielto



rekisteröinnin ja asiakkuuden
alkamisajankohta

Kooditiedot


tilakoodi (mm. kuolinpesä, edunvalvonnassa
oleva, konkurssi, selvitystila,
velkajärjestely)



sektori- ja toimialakoodi (virallinen)



sijoittajaluokitustieto (ammattimainen
sijoittaja / ei-ammattimainen sijoittaja)



rajoitetusti verovelvollinen



maksuhäiriötiedot

Henkilön asiointitiedot


Pääasiallinen POP Pankki -ryhmän
asiakaspankki



tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja
toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde
edellä mainittuun asiointiin.

Lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden
täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten


8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET
LUOVUTUKSET

Rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja
estämisestä annetun lain velvoitteiden
täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Tiedot kerätään:


Rekisteröidyltä itseltään



Rekisteröidyn suostumuksella rekisteröidyn
tunnistuksen suorittavalta pankilta tai
muulta kolmannelta osapuolelta



Väestörekisterikeskukselta



Suomen Asiakastieto Oy:ltä



Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain
sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa:
 palveluiden tuottamiseksi
 voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa tilanteissa
 samaan konsolidointiryhmään kuuluville
yhteisöille
 samaan taloudelliseen rahoitus- ja
vakuutusalan yhteenliittymään kuuluville
yhteisöille



osakkuusyhteisöille, jos se on
riskienhallinnan kannalta tarpeen.

10. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain ja
luottolaitoslain sallimissa rajoissa Euroopan Unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoleiselta käytöltä.
Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla ja lukituksella
suojatussa tilassa. Rekisterin käyttö on rajattu
käyttövaltuuksin, ja käyttö on ohjeistettu.
Käyttöoikeudet ovat vain asiakastietojen käsittelyyn
osallistuvilla työntekijöillä. Rekisterin tietoja
käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen
salassapitovelvollisuuden alaisia ja he ovat
allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

12. TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön
sallimalla ja edellyttämällä tavalla.

13. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti
oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteeseen:
Bonum Pankki Oyj
Hevosenkenkä 3
02600 Espoo
Kirjallisen tarkastuspyynnön voi toimittaa myös
POP Pankin konttoriin.

Voimassa 12.11.2017 alkaen.

