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Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten
Suomen Pankki/Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.
1. Rekisterin nimi
Tiedonkeruiden yhteyshenkilöt ja vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajat
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomen Pankki
Y-tunnus: 0202248-1
PL 160
00101 Helsinki
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:
Elisabeth Flittner
Sähköposti: elisabeth.flittner(at)bof.fi
Puh: +358 9 183 2322
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi
Puh: +358 9 1831 (vaihde)
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Tiedonkeruiden yhteyshenkilöt ja vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajat
on rekisteri, jossa ylläpidetään tilastotiedonkeruisiin ja muihin tiedonkeruisiin liittyviä tietoja yhteisöjen
yhteyshenkilöistä ja vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajiin liittyvistä yhteyshenkilöistä.
Rekisterin tietoja käytetään viestintään rekisteröidyn kanssa.
Tietoja rekisteriin toimittavat Suomen Pankin tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden raportoijat,
joita ovat rahalaitokset, maksulaitokset, sijoitusrahastot, pääoma- ja kiinteistörahastot ja kotimaiset
luottolaitokset, luottolaitosten ulkomaiset sivukonttorit, jotka ovat kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, muut rahoituslaitokset, joukkorahoituksen ja vertaislainauksen välittäjät, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, yritykset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat rekisteröityneet oikeushenkilöt ja
luonnolliset henkilöt.
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Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: Neuvoston asetus (EY)
N:o 2533/98 Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja kuten se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 951/2009 (muutettu 2015/373) ja laki Suomen Pankista N:o 214/1998 (26§,
28§). Vähimmäisvarantolaskelmien toimittaminen perustuu EKP:n asetukseen vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2021/1).
4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät:
– Tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden yhteyshenkilöt
– Vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien yhteyshenkilöt.
Henkilötietoryhmät:
– Yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Yritys, jota henkilö edustaa
– Viestintä rekisteröidyn kanssa.
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Suomen Pankki ei luovuta tietoja säännönmukaisesti eteenpäin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisissa tietoihin kohdistuvissa tietopyynnöissä siltä osin, kuin tiedot ovat julkisia julkisuuslain
(621/1999) perusteella.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään seuraavia käsittelijöitä:
– IT-palveluiden tarjoajat
– Viestintäpalveluiden tarjoajat.
6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit
Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden raportointiyhteyshenkilö tai vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien yhteyshenkilö. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tämän rekisterin mukaisen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.
8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta
käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset ja tekniset tietoturvaratkaisut.

Seloste

3 (3)

Suomen Pankki
21.11.2022
Julkinen

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
− niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
Tiedonantajien on noudatettava tilastointiin liittyviä Euroopan keskuspankin (EKP) tiedonantovaatimuksia tai Suomen Pankin asettamia vaatimuksia. Tiedonantajan on toimitettava tilastotiedonkeruuta tai
muita tiedonkeruita koskien yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot asianomaiselle kansalliselle
keskuspankille.
EKP:n asetukset EKP/2013/33 (liite IV), EKP/2021/2, EKP/2013/34 (liite II), EKP/2013/38 (liite IV),
EKP/2012/24 (liite III), EKP/2014/50 (liite III), EKP/2013/43 (muutettu EKP/2020/59) (liite IV),
EKP/2014/48 (liite IV), EKP/2016/13 (liite V).
EKP voi asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tietojenantovaatimuksia.
11. Tietojen lähde
Rekisteröidyn tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, yritykseltä, jonka yhteyshenkilö rekisteröity on, ja
Finanssivalvonnalta.

