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Asiakkaista kerättävän tiedon käsittely, rahasto- ja varainhoitoasiakkuudet
Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä
käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröidyt

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen säilytysaika

Kerättävät tiedot

Northern Star Partners Oy
Eteläranta 8
00130 Helsinki
puh. 020 7343 161
info@northern.fi
Jarmo Lappalainen
puh. 050 552 0977
jarmo.lappalainen@northern.fi
- Asiakkaan tuntemiseen ja
tunnistamiseen liittyvät tiedot.
- Asiakassopimusten ja palveluiden
avaaminen ja hallinta.
- Henkilötietojen käsittely on tarpeen
Northern Star Partnersin lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi sekä
asiakkaan kanssa solmittavan
sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
- Henkilöt, joilla on tai on ollut
asiakassuhde Northern Star Partners
Oy:öön
- Näiden henkilöiden edunsaajat tai
valtuutetut
- Northern Star Partners Oy
- European Fund Administration S.A. TA Operations Unit (rahastoasiakkuuksien
osalta)
- Viranomaiset
Asiakastiedot on säilytettävä asiakassuhteen
keston ajan ja 10 vuotta asiakassuhteen
päättymisen jälkeen (riita-asioiden selvittelyä
varten)
- Nimi
- Osoite
- Henkilötunnus
- Syntymäpaikka ja -aika
- Kansalaisuus
- Henkilötodistuksen numero
- Pankkitili
- Sähköposti
- Puhelinnumero
- Verotusmaa
- Ammatti tai entinen ammatti
- Koulutus
- Sisäpiiritiedot
- Yhteisöasiakkaan Y-tunnus
- Yhteisöasiakkaan edustajan ja
tosiasiallisen edunsaajan tiedot

-

Rekisteritietojen lähteet

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin suojaus

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon
korjaamista.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Henkilötietojen antamatta jättäminen

Rekisteritietojen muu käyttö

Yksityissijoittajan edustajan tiedot
Sijoituskokemusta koskevat tiedot
Omaisuutta, tuloja sekä menoja
koskevat tiedot
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
FATCA ja DAC -ilmoituksia koskevat
tiedot

Rekisteritiedot saadaan asiakkaalta tai
asiakkaan edustajalta sekä julkisista
viranomaisrekistereistä
Rahastoasiakkuuksien osalta tiedot lähetetään
Luxemburgiin European Fund Administration
S.A:lle
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden
lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden
toteuttamiseksi.
Manuaalista asiakasrekisteriä säilytetään
lukollisessa tilassa, jonne on kulunvalvonta.
Sähköinen asiakastietorekisteri on suojattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää
pääsy häntä itseään koskeviin rekisteritietoihin
sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä
oikeutta siirtää tiedot järjestelmistä toiseen.
Laki voi estää joidenkin tietojen antamisen
rekisteröidylle (esim. rahanpesuun tai
markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät tiedot)
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle. Viranomaisen
yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9
PL 800
00520 Helsinki
puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
Henkilötietojen antaminen perustuu lakiin ja
niiden antamatta jättäminen, poistaminen
taikka käsittelyn rajoittaminen estää
sijoituspalvelujen tarjoamisen asiakkaalle.
Rekisteritietoja voidaan käyttää
asiakasinformaation tai
markkinointimateriaalin lähettämiseen.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö
markkinointitarkoituksiin.

