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JAM Advisors Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten kerääm-
me, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötie-
tojasi. Viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin 
asiakkaisiin, asiakkaidemme valtuutettuihin edustajiin 
tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten asiakkaan 
yhteyshenkilöihin ja tosiasiallisiin edunsaajiin.

1 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA 
TARKOITUS
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja useisiin tar-
koituksiin. Käytämme henkilötietoja täyttääksemme 
lakisääteiset ja asiakassopimustemme mukaiset velvol-
lisuutemme ja voidaksemme tehdä sinulle tarjouksia 
sekä antaa neuvontaa tuotteista ja palveluista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• asiakkaan kanssa laaditun sopimuksen ja velvol-

lisuuksiemme täyttäminen (esimerkiksi velvoite 
tuntea ja riskiluokitella asiakas),

• asiakassuhteemme hoitaminen (esimerkiksi sijoi-
tusneuvot asiakkaalle)

• uusien palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 
(mukaan lukien testaus),

• asiakkaan tai muun rekisteröidyn verkkopalvelun-
käyttöoikeus- ja lokitietojen seuranta

• tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tarjo-
uksien tekeminen (ml.sähköinen suoramarkkinoin-
ti). JAM ei tee henkilötietojen pohjalta automati-
soitua päätöksentekoa. Seuraamme rekisteröityjen 
verkkosivujen sekä verkkopalvelun käyttöä ja käyt-
täytymistä. Käytämme näitä tietoja palvelujen ke-
hittämisessä siten,  että pystymme tarjoamaan asi-
akkaillemme juuri heille parhaiten soveltuvia tuot-
teita ja palveluita.

2 KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin yh-
teydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn 
henkilötietoja:
• rekisteröidyn perustiedot mm. nimi, syntymäaika, 

henkilötunnus, kansalaisuus, asiakasnumero, am-
matti ja koulutus;

• rekisteröidyn yhteystiedot mm. sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, osoitetiedot;

• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä sekä vai-
kutusvaltaa käyttäviä henkilöitä koskevat tiedot 
mm. yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot sekä am-
matti ja koulutus; tosiasiallisten edunsaajien nimi, 
henkilötunnus ja asema yrityksessä;

• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot mm. 
tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, 
tiedot annetuista sijoitussuosituksista sekä muut 
asiointitiedot (kuten puhelintallenteet, rekisteröi-

dyn kanssa käyty kirjeenvaihto, taloudellista tilan-
netta kuvaavat tiedot, pankkiyhteystiedot, asiak-
kaan tunnistamisasiakirjat);

• viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi kerättävät 
tiedot: sijoituspalvelulain mukainen asiakasluokit-
telu ja siihen vaikuttavat tiedot, poliittinen vaiku-
tusvalta, verotusmaa/verotusmaat, varojen alku-
perä;

• asiakkaan tai muun rekisteröidyn verkkopalvelun 
käyttö- ja lokitiedot mm. nimi, sähköposti ja pu-
helinnumero.

Asiakkaan tuntemista varten kerättävien henkilötieto-
jen  antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai 
asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia hen-
kilötietoja emme voi tarjota sijoituspalvelua.

3 TIETOJEN LÄHDE
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja (nimi, henkilö-/yhteisö-/asias-
kastunnus, syntymäaika, asema yrityksessä) voidaan 
kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvat-
tuja käyttötarkoituksia varten niistä viranomaisten re-
kistereistä, joihin kyseisiä tietoja on tallennettu yleis-
tä käyttöä varten. Tällaisia viranomaisrekistereitä ovat 
väestörekisteri, kauppa- ja yhdistysrekisteri sekä yri-
tys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. Tuotteiden ja palve-
luiden markkinointia varten henkilötietoja voidaan ke-
rätä  yhteys- ja markkinointitietopalvelujen tarjoajilta. 
Tällainen tietojen tarkistaminen ja päivittäminen suo-
ritetaan manuaalisesti.

4 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTA-
MINEN
Olemme ulkoistaneet IT-hallintoa ulkopuolisille palve-
luntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palve-
limille henkilötietoja tallennetaan. Ulkoiset palvelun-
tarjoajat toimivat osaltaan henkilötietojen käsittelijöi-
nä, ja heidän kanssaan laaditaan sääntelyn edellyttämä 
sopimus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menet-
telytavoista.

Luovutamme henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä 
laatimamme sopimuksen mukaiselle toiminnalle esim. 
rahastomerkinnän toteuttamisen yhteydessä. Tällöin 
tietojasi voidaan joutua siirtämään myös EU:n/ETA:n 
ulkopuolelle, jolloin huolehdimme siirtoon liittyvis-
tä asianmukaisista suojatoimista (käytämme mm. EU:n 
hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita). Tietoja saate-
taan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn no-
jalla.
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Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa konsernin sisällä kon-
sernitason it- hallinon käyttöön, asiakassuhteen hoita-
miseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

5 TIETOJEN SUOJAAMINEN JA SÄILYTTÄMISAJAT
JAMissa henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat
oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puo-
lesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Koko henkilö-
kuntaamme koskee luottamuksellisen tiedon käyttö- ja 
ilmaisukielto. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätun-
nus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tieto-
kantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muil-
la teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin 
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Ohjeistamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa 
henkilöstöämme henkilötietojen asianmukaisesta  kä-
sittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Lisäksi JA-
Misssa huolehditaan henkilökunnan riittävästä asian-
tuntemuksesta jatkuvasti. JAM saattaa ajoittain käsit-
telytoiminnan seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi 
tarkastaa lokitietoja siltä osin, kuin palveluiden käyttä-
jien henkilötietoja on käsitelty.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se käyttö-
tarkoituksen vuoksi on tarpeellista, esimerkiksi asiak-
kuuden voimassaoloajan tai sääntelyn vaatiman vähim-
mäisajan.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sään-
nöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. 
Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyis-
tä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin näh-
den yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheelli-
siä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset 
tiedot viipymättä.

6 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi kos-
kevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tie-
don oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus 
peruuttaa suostumuksesi tietojesi keräämiseen tai 
muuttaa sitä taikka vastustaa käsittelyä.

Pyydämme huomioimaan, että joidenkin tietojen osalta 
meillä on laissa säädetty velvollisuus säilyttää sijoitus-
palvelun tarjoamiseeen liittyviä tietojasi määrätyn ajan.

Sinulla on oikeus kieltää meitä kohdistamasta sinuun 
markkinointitoimenpiteitä. Kiellon voi ilmoittaa säh-

köpostitse, puhelimitse tai toimipisteessämme. Voit 
myös halutessasi yksilöidä, mitä viestintävälinettä 
käyttäen markkinointiviestejä ei saa lähettää.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukai-
sesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn ra-
joittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsitte-
lystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus 
vastustaa henkilötietoihisi kohdistuvia käsittelytoimia 
silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on mei-
dän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydes-
sä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon pe-
rustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä to-
teuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoas-
taan laissa säädetyin perustein.

7 LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, 
voit ottaa yhteyttä JAMin tietosuojaselosteesta vastaa-
vaan henkilöön:

 Liisa Rajala,
 Head of Compliance & Risk Control
 Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki
 Puhelin +358 50 4062254
	 liisa.rajala@jamadvisors.fi

8 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tätä selostetta päivitetään toimintamme kehittyes-
sä taikka sääntelyn muuttuessa. Mikäli muutokset 
ovat merkittäviä, pyrimme informoimaan näistä myös 
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla si-
vuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme sään-
nöllistä vierailua sivuillamme ja mahdollisten rekisteri-
selosteen muutosten seuraamista.
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