
Collector Bank AB, Suomen sivuliike  

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä Collector Bank AB  

 Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Ruotsi 

 Sivuliikkeen osoite: Porkkalankatu 20 A, PL 79, 00101 Helsinki 

2. Rekisteriasioita 
hoitavat tahot 

Tietosuojavastaava: Fredrik Larsson 
Tarkastuspyynnöt: Raija-Liisa Komulainen, sivuliike 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Fredrik 
Larsson, pääkonttori, Göteborg, Ruotsi 

Puhelin +46 31 750 21 00 
+ 358 9 3158 9928 

3. Rekisterin nimi Asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pankkitoimintaan liittyvien 
tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen sekä 
- asiakkaiden säästöjen ja luottojen hallinta, 
- yhteystietojen hallinta, 
- riskienhallinta pitäen sisällään mm. rahanpesun vastaisen toiminnan, 
- suoramarkkinointi ja palveluiden kohdentaminen asiakkaille,  
- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten 
säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.  
 

5. Rekisteröityjen 
ryhmät 

a) Asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus,  
b) Henkilöt, jotka hallinnoivat asiakassuhdetta,  
c) Henkilöt, jotka kuuluvat rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja 
estämistä annetun lainsäädännön piiriin,  
d) Henkilötiedot on rekisteröity asiakkaan suostumuksella sopimukseen 
liittyvien ehtojen nojalla.   

6. Kuvaus 
rekisteröidyistä 
tietoryhmistä  

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten  
- etu- ja sukunimi,  
- osoitetiedot,  
- kotimaa ja kansalaisuus,  
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 
- asiakasnumero, 
- milloin asiakassuhde on syntynyt,  
- asiakassuhteen hoitamiseen kannalta tarpeelliset tiedot kuten 
tiliyhteystiedot, jotka liittyvät luottoon ja talletustiliin,   
- lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten 
rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain 
velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.  

7. Mihin tietoja 
säännönmukaisesti 
luovutetaan 

Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.  

8. Mistä tietoja 
säännönmukaisesti 
hankitaan 

Rekisteröidyltä itseltään, väestörekisterikeskukselta, Suomen 
Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Oy:ltä.  

9. Tietojen siirto 
Euroopan Unionin tai 
Euroopan Talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää vain henkilötietolain ja luottolain sallimissa 
rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 
 



Collector Bank AB, Suomen sivuliike  

10. Miten rekisterin 
suojaus on järjestetty 

- Rekisterin käyttö on ohjeistettu,  
- rekisteri, laitteisto, tiedostot ja tietojen suojaus on hoidettu 
asianmukaisesti,  
- rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden 
rekisteröinti valvotaan huolella.  

 


