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Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henrik Kyynäräinen, hallintojohtaja

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
1) sijoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden
sekä asiakassuhteiden hoitaminen, rekisteröityjen yksilöiminen
ja tunnistaminen, yhteistietojen hallinta, riskienhallinta
2) markkinointi ja asiakasviestintä
3) lakiin ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien ja
mukaisten rekisteröinti-, säilytys-, raportointi- ja muiden
velvoitteiden hoitaminen

Rekisteröidyt

Henkilöt, joilla on / on ollut Zenito Oy:n kanssa
1) asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, sekä
2) asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus
sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset
edunsaajat tai valtuutetut

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
- yksilöinti- ja yhteystiedot (virallinen nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköposti, syntymäpaikka, kansalaisuus, kotipaikka, asuinvaltiot,
kieli), henkilötunnus tai syntymäaika, asema yhteisössä, verotusmaat,
poliittinen aktiivisuus, merkintä onko rekisteröity rekisterinpitäjän
palveluksessa tai sisäpiiriläinen
Muut tiedot:
- sijoittajastatus
- toimiala tai sektori
Asiointiin liittyvät tiedot:
- pankkiyhteystiedot
- sopimukset, valtakirjat, tiedot tileistä (käyttötili, säilytys, vastatili)
- toimeksiannot, tapahtumat ja tapaamiset
- tunnistamisasiakirjatiedot
Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun, soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin,
ja tuotehallintamenettelyyn liittyvät tiedot:
- sijoittajatiedot (sijoittajakokemus- ja tietämys, sijoitustavoitteet
ml. riskinsietokyky ja riskiprofiili)
- asiakkaan taloudellinen asema (koulutus, ammatti, perhesuhteet,
tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien varojen alkuperä, varojen

tosialliset edunsaajat) ml. tappionsietokyky
Verkkopalvelua käyttävistä asiakkaista rekisteri sisältää seuraavat
tiedot:
- asiakkaan luoma käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana
Rahastotoimeksiantojen välitykseen liittyvät rekisteritiedot:
- yksilöinti- ja yhteystiedot (virallinen nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköposti, syntymäpaikka, kansalaisuus, kotipaikka, asuinvaltiot,
kieli), henkilötunnus tai syntymäaika, asema yhteisössä, verotusmaat,
tosiasialliset edunsaajat, tilitieto, taloudellinen asema, varojen
alkuperä, sijoitustavoitteet, poliittinen aktiivisuus, päätoimiala,
merkintä onko rekisteröity rekisterinpitäjän palveluksessa tai
sisäpiiriläinen, tunnistamisasiakirjatiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta,
viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, sekä väestörekisterikeskuksesta

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan
tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi, kuten myös viranomaisten
valvonnan alaisille yhteistyökumppaneille tiedonsaantioikeuden
toteuttamiseksi. Muilta osin tietoja voidaan luovuttaa vain
rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja säilytetään EU:n ja ETA:n alueella. Tietoja voidaan siirtää
jäsenvaltioiden ulkopuolelle ainoastaan henkilötietolain sallimin
perustein.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
- säädetty salassapidettäväksi
- tiedot säilytetään lukituissa tiloissa
- määritellyt käyttäjävaltuudet koskien pääsyä tietoihin
Sähköiset asiakkuustiedot:
- säädetty salassapidettäväksi
- tiedot säilytetään lukituissa tiloissa
- säilytetään tietoturvallisesti, palomuurein ja salasanoin suojattuna
- pääsy tietoihin rajoitettu määriteltyjen käyttäjävaltuuksien ja
käyttöoikeuksien perusteella

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
asiakasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin
tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen
ja selvittämisen vuoksi.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu
tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän ilmoittamaan osoitteeseen (kts. yllä)
lisämerkinnällä 'Henkilötietojen tarkastuspyyntö'. Tarkastuspyynnössä
tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi henkilötietolain mukaisesti päivittää ja muuttaa omia
tietojaan tapaamalla rekisterinpitäjän edustajan, etätunnistamisen
yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti allekirjoitetulla pyynnöllä

(osoite kts. yllä).
Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa rekisterinpitäjälle muuttuneista
yhteystiedoista ja yksilöintitiedoista. Tietojen ajantasaisuus
tarkistetaan tapaamisten ja toimeksiantojen yhteydessä.
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin sähköpostiin.
Asiakas voi kieltää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin.
Markkinointisuostumus tai -kielto on mahdollista antaa joko
sähköisesti, puhelimitse asiakaspalveluyhteydessä tai muutoin
asiakkaan palvelutapahtuman yhteydessä.
Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen
tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

Evästeet (Cookie)

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän
päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla
käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Zenito Oy käyttää evästeitä verkkosivuillaan zenito.fi, palveluiden
toteuttamiseksi, kehittämiseen ja helpottamaan palvelujen käyttöä.
Zenito Oy käyttää evästettä verkkopalvelussaan zenostock.com
palveluiden toteuttamiseksi, käyttäjätunnuksen ja salasanan
autentikaatiossa, mahdollistaen käyttäjän kirjautumisen palveluun.
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja
niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös zenito.fi verkkosivujen
käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi,
käytön seurantaan ja verkkosivujen kehittämiseksi.
Käyttämällä Zenito Oy:n verkkosivuja zenito.fi ja/tai verkkopalvelua
zenostock.com käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen
selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin toimintojen
toimivuudelle, joten Zenito Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta,
jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Tietojen luovutus kolmannelle taholle, kts. kohta 'Säännönmukaiset
tietojenluovutukset' yllä.

