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Tietosuojaseloste 

 

Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-

asetuksen (Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679) 

13 artiklan mukainen informointivelvollisuus rekiste-

röidyille. 

Rekisterinpitäjä  

eQ Varainhoito Oy (1104630-3) (jäljempänä eQ) 
Osoite: Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros 
 00100 Helsinki  
Puhelin: (09) 6817 8777  
Kotisivu: www.eQ.fi  
Yhteyshenkilö: Riskienhallinta ja compliance -yksikkö  
Sähköposti: eQCompliance(at)eQ.fi 

Rekisterin nimi  

eQ Varainhoito Oy:n suoramarkkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

eQ käsittelee suoramarkkinointirekisterissä henkilötie-

toja tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi. Henkilö-

tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artik-

lan mukaiseen eQ:n oikeutettuun etuun tarjota tietoa ja 

markkinoida palveluitaan asiakkailleen, ja nimenomai-

seen suostumukseen silloin, kun kyse ei ole asiak-

kaista. Rekisteröity voi kuitenkin aina vastustaa henki-

lötietojensa käyttöä suoramarkkinoinnissa (ks. kohta 

Rekisteröidyn oikeudet). eQ ei käytä henkilötietoja au-

tomaattisessa päätöksenteossa.   

Henkilötietojen tietolähteet  

eQ hankkii suoramarkkinointirekisterin tiedot lähtökoh-

taisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi eQ hankkii 

nimi- ja yhteystietoja julkisista ja yleisesti saatavilla ole-

vista lähteistä kuten internetistä.  

Henkilötietojen siirto ja luovutus  

Suoramarkkinointirekisterin ylläpidosta vastaavilla ta-

hoilla (tällä hetkellä Lyyti Oy ja Emaileri Oy) on pääsy 

suoramarkkinointirekisterin tietoihin. eQ luovuttaa tie-

toja myös eQ-konsernin muille yhtiöille. Näitä tahoja si-

tovat samat salassapito- ja muut velvoitteet kuin eQ:ta. 

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

eQ ei siirrä suoramarkkinointirekisterin tietoja EU:n ul-

kopuolelle.  

Henkilötietojen säilyttäminen 

eQ säilyttää suoramarkkinointirekisterissä olevia tietoja 

toistaiseksi (niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia) tai 

kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin; 

 oikaista häntä koskevia tietoja; 

 vaatia ja saada häntä koskevia tietoja poistetuksi; 

 rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä;  

 vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä; 

 siirtää häntä koskevat tiedot järjestelmästä toi-

seen; ja 

 kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suo-

ramarkkinoinnissa ja tietyissä muissa tietosuoja-

asetuksen määräämissä tilanteissa. 

Rekisteröity voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liit-

tyvän pyynnön eQ:lle vapaamuotoisesti tämän tieto-

suojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli 

rekisteröity pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötie-

toihin, eQ toimittaa jäljennöksen rekisteriin talletetuista 

tiedoista joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa 

tai osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat 

nähtävillä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauk-

sessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottami-

sesta. eQ voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään 

kahdella kuukaudella, mikäli pyyntöjen monimutkai-

suus ja määrä sitä edellyttää, ja tästä ilmoitetaan rekis-

teröidylle.  

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvonta-

viranomaiselle erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa 

hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on 

tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on 

tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii 

tietosuojavaltuutettu. 
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