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REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
TF Bank AB, Suomen sivuliike
Y- tunnus 2594352-3
PL 5600, 00002 HELSINKI
Puh. 0206 90591
Fax 0800 41 11 44
sposti info@tfbank.fi

REKISTERIN NIMI
TF Bank Ab:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
TF Bankin toimintaan liittyvien palvelujen tuottaminen ja asiakaspalvelu
asiakassuhteen hoito, hallinta ja kehittäminen
rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
yhteystietojen hallinta
riskienhallinta
suoramarkkinointi
lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-,
raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidyllä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään:
•
•

asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus
asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä henkilöstä: Nimitiedot, Henkilötunnus,
Osoitetiedot, Puhelinnumero(t), Sähköpostiosoite, Kansalaisuus, Siviilisääty, Samassa osoitteessa
asuvien lasten lukumäärä, Asumistiedot, Tulo- ja menotiedot, Työsuhdetiedot,
Pankkiyhteystiedot, Muita myönnettyjä luottoja koskevat tiedot, Haetun ja myönnetyn luoton
tiedot, Talletustiliä koskevat tiedot, Maksuhäiriötiedot, Luoton lisäpalvelua (esim.

Lainaturvavakuutus) koskevat tiedot, Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
väliseen kommunikaatioon liittyvät tiedot.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
•
•
•
•
•

Rekisteröidyltä itseltään
Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja/tai Bisnode Finland Oy:ltä
Väestörekisterikeskukselta
Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
Muilta rahoituslaitoksilta tai pankeilta

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja
kolmannelle osapuolelle mikäli tämä kuuluu samaan konserniin rekisterinpitäjän kanssa tai kyse on
muutoin rekisterinpitäjän kanssa läheisestä yhtiöstä tai yhteistyökumppanista esimerkiksi pankista,
vakuutusyhtiöstä tai luotonvälittäjästä. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja
luottosopimuksen siirronsaajalle tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä käyttää oikeuttaan siirtää
luottosopimus.

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tietoja myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja se sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Rekisteriin pääsy
on rajattu käyttövaltuuksin siten, että tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain siihen oikeutetut
henkilöt.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS, TIETOJEN KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kerran vuodessa saada kuluitta tietoonsa kaikki häntä koskevat
henkilötiedot lähettämällä tätä koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseen TF Bank AB, Suomen sivuliike,
PL 5600, 00002 Helsinki. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kirjallisesti oikaisua häntä koskevien
virheellisten tietojen oikaisemiseksi tai kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa
lähettämällä tätä koskeva kirjallinen pyyntö edellä mainittuun osoitteeseen.

