LAGO KAPITAL OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Lago Kapital Oy:n tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
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1. Rekisterinpitäjä
Lago Kapital Oy
Y-tunnus: 2485242-7
Hämeentie 19, 4 krs
00500 Helsinki
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
jani.koskell(a)lagokapital.com, info(a)lagokapital.com
+ 358 10 320 8955
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Asiakas- ja markkinointirekisteri
Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin osana yksityishenkilöiden sekä yritysten
edustajien henkilötietoja.
4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja oikeusperusteet
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasraportointiin, myynnin ja
markkinoinnin toteuttamiseen sekä potentiaalisten asiakkaiden hankkimiseen. Yrityksemme
ei lähetä markkinointiviestintää sähköpostitse.
Tietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat välisemme sopimussuhteen valmistelu
toimeenpano, lakisääteinen vaatimus tai velvollisuus sekä meidän oikeutettu etumme.
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5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme osana rekisteriä mm. seuraavia henkilötietoja:
-

Henkilön etu- ja sukunimi
Mahdollinen henkilön edustama yhteisö
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Asiakkaan tuntemisvaatimuksen täyttämistä varten asiakkaasta kerättävät tiedot kuten
henkilötunnus ja kopio henkilötodistuksesta
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Lisäksi rekisterin osana käsitellään seuraavia henkilötietoja yksityishenkilöistä:
-

Transaktiohistoria
Keskustelutietoja
Maksuyhteystiedot
Tiedot koskien henkilön arvopaperiomistuksia

6. Rekisterin tietolähteet
Henkilötietojen kerääminen rekisteröidyistä perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun
yhteyteen Lago Kapital Oy:öön. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, asiakkaiden
yhteydenottojen yhteydessä, käyttäen asiakasyritysten omia verkkosivuja tai muita, julkisia
lähteitä.
Emme käytä evästeitä
verkkosivujen kävijöistä.
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7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansille
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Tietoja saatetaan
siirtää kolmansille osapuolille, jotka toimivat alihankkijoinamme esim. IT-järjestelmien
toimitusta ja ylläpitoa varten. Viranomaisille luovutamme tietoja kulloinkin voimassa olevan
lain ja sääntelyn niin edellyttäessä.
8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Lain tai sääntelyn sitä edellyttäessä voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- tai ETAalueen ulkopuolelle. Tietoja siirretään näiden alueiden ulkopuolelle osana alihankkijoidemme
meille toimittamia palveluita, mukaan lukien erilaiset tekniset varmistuspalvelut.
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen jatkuessa sekä 10 vuotta asiakassuhteen
päättymisen jälkeen. Markkinointikäyttöön käsiteltäviä tietoja säilytämme toistaiseksi.
Rekisterimme on suojattu palomuurilla ja käyttäjäkohtaisella salasanalla. Käyttöoikeus on
ainoastaan yrityksen valtuuttamilla henkilöillä.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna. Rekisterissä olevalla henkilöllä on
myös oikeus pyytää puutteellisien tai vanhentuneiden tietojensa päivittämistä tai häntä
koskevien tietojen poistamista.
Rekisteröidyillä on myös oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyillä on oikeus myös vastustaa itseen kohdistuvia
käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksen
yhteydessä tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan. Yhtiö
voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin
perustein.

