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Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen
rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Svea Ekonomi Ab, Filial i Finland
rek. aputoiminimi SveaDirekt
Y-tunnus: 1774535-9
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki
Puhelin (09) 4242 3090

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
SveaDirekt
Teemu Laine
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi
SveaDirekt asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella SveaDirektin luottotoimintaan liittyvien
tehtävien ja palveluiden kuten luotonmyöntö, luottoreskontra ja asiakaspalvelu, sekä lakiin
perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja ky-
selyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja voidaan myös käyttää rekisterinpitäjän tilas-
tointi- ja suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Rekisteröityyn henkilöön liittyvät perustiedot
- Nimi
- Henkilötunnus
- Siviilisääty
- Kansalaisuus
- Äidinkieli
- Osoitetiedot
- Puhelinnumerotiedot
- Sähköpostiosoite
- Tieto asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisesta tai siitä vapautumisesta
- Työsuhteen tiedot
- Työnantajan yhteystiedot
- Tulo- ja menotiedot
- Luottojen tiedot
- Rekisteröidyn itsensä antamat asumista ja asiakassuhteen hoitoon liittyvät muut tiedot
- Suoramarkkinointikielto
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5.2 Rekisteröityyn liittyvät muut tiedot
- Maksuhäiriötiedot
- Tieto mahdollisesta edunvalvonnasta
- Vastuu yrityksissä
- Tiedot yrityksistä, joissa rekisteröity on vastuullinen henkilö
- Pankkiyhteystiedot
- Luottoon liitetyt muut palvelut

5.3 Tietolähteet
- Rekisteröidyltä itseltään
- Asiakastieto Oy:n/ Bisnode Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
- Väestörekisteristä
- Bisnode luottotietojärjestelmä
- Rekisteröidyn työnantajalta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolelle
Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa tieto-
jen käsittelyä ja perintää varten. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Henkilötiedot tallentuvat rekisterinpitäjän konserniyhtiön Ruot-
sissa sijaitsevalle palvelimelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttö ja rekisteriin pääsy on rekisterinpitäjän organisaatiossa rajattu siten, että
sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän organisaation työn-
tekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa ku-
lunvalvonnan. Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Tietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä henkilökohtaisten
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekis-
terinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja
vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa varten. Rekisteröity voi ilmoittaa kiellosta kirjallisesti sähköpostilla
osoitteeseen: info@sveadirekt.fi. Rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsittele-
villä tahoilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muihin kuin toimeksiantosopimuksessa
määriteltyihin tarkoituksiin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja
saada tiedot kirjallisessa muodossa. Rekisteröity henkilö voi tarkistaa tiedot maksutta ker-
ran vuodessa. Rekisterinpitäjän oikaisee oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta,
poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tar-
peettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteutta-
miseksi ja rekisteritiedon korjaamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoit-
teeseen: info (at) sveadirekt.fi.


