TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja henkilötietolain 24 §:n mukainen informointiasiakirja.
Rekisterinpitäjä
United Bankers Oyj (Y-tunnus 2355443-6)
Osoite: Aleksanterinkatu 21 A, 3. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 2538 0300
Sähköposti: ir@unitedbankers.fi
Kotisivu: www.unitedbankers.fi
Yhteyshenkilö
Nimi: Compliance
Puhelin: (09) 25 380 335
Postiosoite: Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
Sähköposti: compliance@unitedbankers.fi
Rekisterin nimi
United Bankers Oyj:n sisäpiirihallinto
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR), arvopaperimarkkinalain ja
näihin liittyvän sääntelyn noudattaminen; NASDAQ Helsingin sääntöjen ja sisäpiiriohjeen sekä United Bankers oyj:n sisäpiiriohjeen noudattaminen; Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden noudattaminen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•

rekisteröidyn yksilöintitiedot (kuten nimi, syntymäaika / henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t))

•

asema / tehtävä yhteisössä

•

lähipiiriläisyyden peruste

•

lähipiiriyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t))

•

päivämäärä, jolloin rekisteröity (tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö) on merkitty rekisteriin ja poistettu rekisteristä

•

vastaanotetut ja julkaistut liiketoimi-ilmoitukset

•

osakeomistuksia koskevat tiedot

•

tiedot mahdollisista suostumuksista ja valtuutuksista

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan taholta. Osa tiedoista voidaan hankkia julkisista tietolähteistä (esimerkiksi YTJ) sekä julkisista
rekistereistä kuten väestö-, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteristä rekisteröidyn omalla suostumuksella tai lain sallimissa rajoissa.
Rekisteritietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain ja näihin liittyvän tarkemman sääntelyn edellyttämän ajan.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei voida luovuttaa ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille
lakiin perustuvien tiedustelujen nojalla.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suojauksessa lakia sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain niillä UB:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta vastaavat sisäpiirihallinnosta.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa olevissa säilytystiloissa. Manuaaliseen tietoon on pääsy niillä, jotka tarvitsevat rekisteriin talletettuja tietoja.
Sähköinen aineisto
Pääkäyttäjällä ja hänen varamiehellään on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmät on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.
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