
 
 

ASIAKASTIETOREKISTERIN  
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Päivitetty 27.04.2022 
 
Tietosuoja 
Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-ase-
tuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen informointi-
velvollisuus rekisteröidyille asiakkaalle. 
 
Rekisterinpitäjä 
GRIT Rahastoyhtiö Oy (1830022-0) 
(jäljempänä ”Yhtiö”) 
 
Postiosoite: Pitkäkatu 34 C, 65100 Vaasa 
Sähköpostiosoite: privacy@gritfundservices.fi 
Puhelinnumero: +358 20 7613 350 
Yhteyshenkilö: Legal & Compliance -yksikkö 
Sähköposti: compliance@gritfundservices.fi 
 
Rekisterin nimi 
GRIT Rahastoyhtiö Oy:n asiakasrekisteri 
(jäljempänä ”asiakasrekisteri”) 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Yhtiö käsittelee asiakastietorekisterissä Yhtiön asiakkai-
den (jäljempänä ”asiakas”) henkilötietoja asiakassuhtei-
den hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden markki-
noimiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttä-
miseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan mukaiseen (1) Yhtiön oikeutettuun 
etuun käsitellä Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja, organi-
soida asiakkuuksia sekä markkinoida, (2) asiakkaan suos-
tumukseen tai (3) Yhtiön lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseen. 
 
Mistä henkilötietoja saadaan 
Yhtiö hankkii asiakastietorekisterin henkilötiedot ensisi-
jaisesti konsernin sisältä ja kolmansilta osapuolilta, joiden 
kanssa Yhtiö tekee yhteistyötä, sekä lisäksi Yhtiön asiak-
kailta itseltään, asiakkaan edustajilta, viranomaisten yllä-
pitämistä julkisista rekistereistä, luottotietorekisteristä 
sekä asiakkaan pankista. 
 
Mihin henkilötietojen luovutus perustuu? 
Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen 
aloittamiselle.  
 
Henkilötietojen siirto ja luovutus  
Asiakastietorekisterin tietoja luovutetaan Yhtiön konser-
nin muille yhtiöille, Yhtiön yhteistyökumppaneille sekä 
asiakastietorekisterin ja tietojärjestelmien ylläpidosta 
vastaaville tahoille. Näitä tahoja sitovat samat salassa-
pito-, henkilötietojen käsittely- ja muut velvoitteet kuin 
Yhtiötä. Tämän lisäksi Yhtiö luovuttaa tietoja lakiin perus-
tuen eri viranomaisille, esimerkiksi Finanssivalvonnalle. 
 

Tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle 
Yhtiö voi siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle mikäli (1) asiakkaan sopimuksen täy-
täntöönpano sitä edellyttää, (2) asiakas on antanut sii-
hen suostumuksensa tai (3) mikäli Yhtiöllä on tähän laki-
sääteinen velvollisuus tai oikeus.  
 
Henkilötietojen säilyttäminen 
Yhtiö säilyttää asiakastietorekisterissä olevia sijoituspal-
velulain (Sijoituspalvelulaki 747/2012, muutoksineen) 
mukaisia asiakastietoja asiakassuhteen kestäessä sekä 
viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä lu-
kien. Yhtiö säilyttää asiakastietorekisterissä olevia rahan-
pesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä 444/2017, muutoksineen) mukaisia asiak-
kaan tuntemistietoja asiakassuhteen kestäessä viiden (5) 
vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä lukien.  
 
Muut asiakasta koskevat tiedot säilytetään sen ajan, kuin 
se on tarpeen tiedon luonne huomioiden, pääsääntöisesti 
kuitenkin asiakassuhteen kestäessä sekä viiden (5) vuo-
den ajan asiakassuhteen päättymisestä lukien. 
 
Puheluiden nauhoitus 
Kaikki Yhtiön puhelut voidaan nauhoittaa ja tallentaa säh-
köisesti. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus: 
 

• saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilö-
tietoihin, 

• pyytää häntä itseään koskevien henkilötieto-
jen oikaisemista, vastustaa käsittelyä, vaatia 
käsittelyn rajoittamista, vaatia tietojen poista-
mista eli ”tulla unohdetuksi” sekä oikeus pyy-
tää tietojen siirtämistä,  

• peruuttaa suostumus häntä koskevien henki-
lötietojen käsittelyyn, sekä 

• tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
 

 
Rekisteröity voi toimittaa näiden oikeuksien käyttämistä 
koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen pri-
vacy@gritfundservices.fi. Oikeuksien käyttäminen on läh-
tökohtaisesti maksutonta. Yhtiö pidättää mahdollisuuden 
veloittaa kohtuullisen korvauksen, jos pyyntö on toistuva, 
ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.  
 
Valitus valvontaviranomaiselle  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviran-
omaiselle. Suomessa toimiva valvontaviranomainen on 
tietosuojavaltuutettu.  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki  
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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