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TITANIUM RAHASTOYHTIÖ OY           02/2017 
 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä

    

TIETOSUOJASELOSTE 

 

Rekisterinpitäjä 

Titanium Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus: 2288804-7) 

Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki 

Puhelin: (09) 8866 4080 

Sähköposti: info@titanium.fi 

Yhteyshenkilö: Yhtiön Compliance Officer 

Yhteystiedot: edellä mainitut 

Rekisterin nimi 

 Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakasrekisterissä käsitellään henkilötietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi, 

riskienhallintaa varten, yhtiön tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi sekä 

lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. 

Yhtiön toimialalla henkilötietojen saaminen on toiminnan perusedellytys. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyillä henkilöillä on tai on ollut asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus 

Titanium Rahastoyhtiöön tai sen konserniin kuuluviin yhtiöihin. Rekisteröity henkilö voi olla 

myös asiakassuhteeseen osallinen henkilö kuten edunvalvoja, valtuutettu tai tosiasiallinen 

edunsaaja.   

Asiakasrekisteriin tallennetaan rekisteröidystä:  

Henkilön yksilöinti- ja yhteystietoja 

o nimi, henkilötunnus, osoite, kotipaikka, kansalaisuus, verotusmaa, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite  

o asema yhteisössä, ammatti/koulutus, äidinkieli 

 

Asiakkuuteen liittyviä tietoa 
 
o tilatut palvelut ja niihin sovellettavat ehdot, tiedot valtuutuksista  
o tietoja toimeksiannoista, sijoituksista ja varallisuudesta, ml. säilytysyhteisöllä 

säilytettävänä olevat varat 
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o asiakkaan tuntemiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen perustuvien 

velvoitteiden takia kerättävät tiedot, kuten tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, 

sijoitettavien varojen alkuperästä ja asiakassuhteeseen osallisista tahoista 

o sijoituskokemus, -aktiivisuus, -tavoitteet ja -varallisuus, asiakasluokittelu 

o riskienhallinnallisia tietoja, kuten mahdolliset luotto- ja maksuhäiriötiedot, riskiluokittelu  

o kansainvälisten verotustietojen vaihtoa koskevien sopimusten takia kerättävät tiedot 

o pankkiyhteystiedot, arvo-osuustilinumero 

o puhelutiedot, muita tietoja asiakkaan ja Titaniumin yhteydenpidosta 

o suoramarkkinointikielto 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai tämän valtuutetulta, 

rekisterinpitäjän toiminnasta sekä erilaisista julkisista rekistereistä kuten kauppa-, yhdistys- ja 

säätiörekistereistä lain sallimissa rajoissa.  

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada tarvittaessa myös muilta tahoilta. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 Pääsääntöisesti rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Tietoja voidaan luovuttaa Titanium-konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen 

salassapitovelvollisuus kuin rekisterinpitäjää, sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan 

tiedonsaantioikeuden perusteella.  

Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella, tai 

jos lainsäädäntö tai viranomaismääräykset rekisterinpitäjän siihen velvoittaa. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjä noudattaa rekisterin suojauksessa tietojen salassapidosta ja suojauksesta sitä 

velvoittavaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.  

Tietoihin on pääsy ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat rekisteriin 

talletettuja tietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi tai rekisterinpitäjän riskienhallinnan 

toteuttamiseksi. 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Rekisterinpitäjän tiloihin on 

järjestetty kulunvalvonta.  

Sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään omassa järjestelmässään erilaisin käyttöoikeuksin 

rajattuna. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena yllämainittuun osoitteeseen 

siten, että rekisterinpitäjä voi varmistua rekisteröidyn henkilöllisyydestä. 
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Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin talletettujen tietojen korjaamista, täydentämistä tai 

poistamista tiedon virheellisyyden, puutteellisuuden tai vanhentumisen takia. 

Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena yllämainittuun osoitteeseen siten, 

että rekisterinpitäjä voi varmistua rekisteröidyn henkilöllisyydestä. 

 Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti ilman aiheetonta viivytystä rekisterissä olevan, 

rekisterin käytön kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta varten. 

Kieltopyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena yllämainittuun osoitteeseen siten, 

että rekisterinpitäjä voi varmistua rekisteröidyn henkilöllisyydestä. 

 

 

 


