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TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679), sitä täydentävän
yleisen tietosuojalainsäädännön sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö(t)
rekisteriä koskevissa
asioissa

Panostaja Oyj (Yhtiö)
Y-tunnus 0585148-8
Kalevantie 2, 33100 Tampere
panostaja@panostaja.fi
puh. +358 50 685 70
Miikka Laine, miikka.laine@panostaja.fi, 050 595 55 44
Varahenkilö: Milla Store, milla.store@panostaja.fi, +358 50 685 70

Rekisterin nimi

Panostaja Oyj:n johtajarekisteri (potentiaalisten hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajien tai muun operatiivisen johdon
”pankki” sekä nykyiset ja potentiaaliset Panostajan Advisor
Network-verkoston (AdNet) jäsenet)

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Yhtiön hallinnoimien sijoituskohteiden (tytär- tai
osakkuusyhtiöiden) nykyisten ja uusien potentiaalisten
hallituksen jäsenten, toimitusjohtajien tai muun johdon sekä
AdNet-verkoston jäsenten tarjokkaiden hallinta ja ylläpito sekä
löytämisen helpottaminen
Rekisterin pitäminen perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen ja yhtiön oikeutettuun etuun.

Rekisterin pitämisen
peruste
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot AdNet-verkostoon ja sijoituskohteiden
hallituksiin kuuluvista sekä uusista potentiaalisista henkilöistä.
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
- perustiedot (mm. nimi, henkilötunnus, yhteystiedot)
- tiedot koulutuksista ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisista
- tiedot hallituksen jäsenyyksistä ja yritysyhteyksistä
- CV-tiedot

Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tai muista lähteistä,
kuten Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Yritystietojärjestelmän
ylläpitämistä virallisista rekistereistä tai palveluista, joista
vastaavat tiedot ovat saatavissa maksusta tai maksutta (kuten
Fonecta Finder). Panostaja kerää myös tietoja
luottotietoyhtiöiden, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n,
ylläpitämistä rekistereistä.
Lisäksi rekisterin tietolähteinä ovat:
- muut tietolähteet;
- sosiaalisen median kanavat; ja
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voimme ostaa 3. osapuolilta tietoja, jotka täydentävät
asiakastietoja (ml. viranomaisten ylläpitämät, julkiset
rekisterit)
Emme luovuta tietoja kolmansille. Rekisteriin kuuluville muille
henkilöille tietoja voidaan luovuttaa.
-

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tekniset suojaustoimenpiteet:
-

kriittisten tietojärjestelmien välinen liikenne on salattu
kriittiset tietojärjestelmät varmuuskopioidaan
säännöllisesti

Organisatoriset suojaustoimenpiteet:
-

Rekisteröidyn
oikeudet

tietojärjestelmissä käytetään henkilökohtaisia tunnuksia,
ja käyttöoikeudet niihin määritellään ainoastaan sille
yhtiön henkilöstölle, joille se on tiedon käsittelyn kannalta
tarpeen
yhtiön työntekijöitä koulutetaan ja informoidaan
tietoturvallisista työskentelytavoista säännöllisesti
tiedon säilytysajat määritellään lainsäädännön sekä
yhtiön arkistointikäytäntöjen mukaisesti

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
-

pääsy tietoihin – tiedot toimitetaan jäljennöksen
muodossa
pyytää tietojensa oikaisemisesta
pyytää tietojensa poistamista – mikäli tämä on
lainsäädännön tai yhtiön edun puitteissa mahdollista
pyytää käsittelyn rajoittamista
vastustaa henkilötiedon käsittelyä
peruuttaa suostumuksensa tiedon käsittelyyn
tehdä valitus valvontaviranomaiselle
olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Yhtiön velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta
em. tietopyyntöihin voidaan vastata. Tietopyynnöt ja muut
oikeuksien käyttämistä koskeva pyynnöt tulee tehdä kirjalliisesti.
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