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Finansio Oy:n tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste ja
informointiasiakirja, joka koskee Finansio Oy:n verkkosivuilla
keräämiä tietoja sekä työnhakija-, asiakas- ja potentiaalinen asiakas
-rekistereitä.

1. Rekisterin ylläpitäjä
Finansio Oy
Y-tunnus: 3144710-4
Osoite: Mäntykatu 16-18 B 5, 48130 Kotka

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Jukka-Pekka Inkinen
jukka-pekka.inkinen@finansio.fi

3. Rekistereihin tallennetaan tietoja:
•
•
•
•

Verkkosivuston käyttäjistä
Potentiaalisista asiakkaista (verkkosivujen lomake: lähetä tarjouspyyntö)
Työnhakijoita (verkkosivujen lomake: rekrytointi)
Asiakkaista

Finansio Oy ylläpitää rekistereitä henkilöistä, jotka ovat:
a) lähettäneet tarjouspyynnön www.finansio.fi-verkkosivuston kautta
b) lähettäneet rekrytointilomakkeen www.finansio.fi-verkkosivuston kautta
c) ovat Finansio Oy:n asiakkaita tai yhteistyökumppaneita
d) vierailevat verkkosivuillamme
Lisäksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asettaa
tilitoimistolle velvollisuuden estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja
edistää niiden paljastamista ja tutkintaa. Tämän toteuttamiseksi laissa
asetetaan tilitoimistolle velvollisuus tunnistaa asiakkaansa sekä selvittää
näiden liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja. Asiakastietoja voidaan lain
mukaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
paljastamiseen ja selvittämiseen.
Tietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien
velvollisuuksien täyttämiseksi.
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4. Rekistereihin tallennettavat tiedot
Verkkosivuston Työnhakija
käyttäjä

Potentiaalinen Asiakas
asiakas

Nimi

x

x

x

Puhelinnumero

x

x

x

Sähköpostiosoite

x

x

x

x

x

x

x

x

Osoite
IP-osoite

x
(kaupunki)
x

Yritys
Palkanmaksupäiv
ä

x

Tilinumero

x

Syntymäaika

x

Henkilötunnus

x

Työtehtävä

x

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista,
päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista.

5. Rekisterien käyttö ja niiden tarkoitus
Rekistereitä käytetään Finansio Oy:n rekrytointi-, asiakassuhdetoiminta-,
tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin. Lisäksi tietoja kerätään rahanpesun
lakisääteiseen valvontaan.
Rekisterien tarkoituksena on tarjota työnhakijoille, potentiaalisille asiakkaille,
asiakkaille ja verkkosivuston käyttäjille mahdollisimman laadukas
asiointikokemus. Lisäksi haluamme jatkuvasti kehittää asiakassuhteitamme
sekä hoitaa niitä parhaalla mahdollisella tavalla, jonka vuoksi tietojen
kerääminen on välttämätöntä.

6. Rekisterissä olevan oikeudet
Voit koska tahansa pyytää tietoja, joita Finansio Oy:llä on sinusta. Sinulla on
myös aina oikeus pyytää meitä poistamaan kaikki tietosi rekistereistä. Olethan
yhteydessä Jukka-Pekka Inkiseen, mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksistasi tai
haluat poistua rekistereistämme: jukka-pekka.inkinen@finansio.fi.

7. Rekisteritietojen luovutus kolmansille osapuolille
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Rekisteriin kerätään lomakkeilla kysytyt tiedot. Tietoja ei luovuteta eikä myydä
kolmansille osapuolille.
Datan keräämiseen käytetään Googlen ja Ninjaformin palveluita, ja uutiskirjeet
lähetetään MailChimp-palvelusta. Rekisterien tietoja säilytetään näissä
palveluissa Finansio Oy:n lukuun.

8. Rekisterien suojaus
Kaikki rekisterit on suojattu:
- Käyttäjätunnuksella ja salasanalla
- SSL-varmenteella eli suojatulla https-yhteydellä

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
9.1. Typeform
Rekisterinpitäjä siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Rekrytointi ja
tarjouspyyntölomakkeet täytetään Ninjaform-palvelun kautta
(https://www.OSOITE.com), jolla on käytössä EU:n ulkopuoliset palvelimet eli
myös lomakkeelle syötettyjä tietoja käsitellään EU:n ulkopuolella.
9.2. Google Analytics
Käytämme Google Analyticsiä verkkosivujemme datan keräämiseen ja
verkkosivujen kehittämiseen ja nämä tiedot säilytetään EU:n ulkopuolella.
9.3. MailChimp
Finansio Oy käyttää MailChimp-palvelua (www.mailchimp.com) uutiskirjeiden
lähetyksessä, joten sähköpostiosoitteet siirtyvät näin myös Euroopan Unionin
alueen ulkopuolelle. Muita tietoja kuin sähköpostiosoitteita ei säilytetä
MailChimpissä.
Jokaisessa lähettämässämme sähköpostimarkkinointiviestissä on painike, jonka
kautta rekisteröitynyt henkilö voi poistua listalta. Vaihtoehtoisesti ottamalla
yhteyttä jukka-pekka.inkinen@finansio.fi voi listalta poistua koska tahansa.
9.4. Facebook
Käytämme sivustollamme lisäksi sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin
evästeitä markkinoinnin kohdentamiseen. Facebookin evästeistä lisätietoa
löydät osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies/.

10. Evästeet
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Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä
tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita
sivustovierailijan tietokonetta tai ohjelmistoja. Käytämme evästeitä sivuston
toimivuuden ja kävijätietojen analysointiin sekä markkinointiin. Kaikki kerätty
tieto on nimetöntä.
Voit halutessasi hallita evästeasetuksia tai ottaa evästeet kokonaan pois
käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa
vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja ominaisuuksiin.

11. Muutokset rekistereihin
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Finansio Oy voi milloin tahansa tehdä
muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, kuitenkin niin, ettei se aiheuta vahinkoa
rekisteröityneille henkilöille.

12. Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja rekisteristä, ota yhteys Jukka-Pekka Inkiseen
jukka-pekka.inkinen@finansio.fi.
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