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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: JAM Advisors Oy

JAM Advisors Oy
Pohjoisesplanadi 35
Aa

Rekisterin nimi:
Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteröidyt:

00100 Helsinki
JAM Advisors Oy:n asiakasrekisteri
• Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien
toteuttaminen ja todentaminen
• Suoramarkkinointi
• Lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien
velvoitteiden hoitaminen
Henkilöt, joilla on/on ollut JAM:in kanssa:
a)
b)

Rekisterin tietosisältö:

asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus,
sekä
asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai
muu oikeus sopimukseen, palveluun tai
toimeksiantoon kuten mahdolliset edunsaajat tai
valtuutetut.

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
Henkilöön liittyvät perustiedot:
• yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus,
kotipaikka, kieli)
• henkilötunnus tai syntymäaika
• asema yhteisössä
• verotusmaa
• merkintä, onko rekisteröity rekisterinpitäjän
palveluksessa tai sisäpiiriläinen.
Erilaiset koodina ilmoitettavat tiedot:
• tilakoodit (lakannut, selvitystila, konkurssi, julkinen
haaste)
• sijoittajastatus
• maksuhäiriötiedot
• juridinen muoto
• toimiala tai sektori.
Asiointiin liittyvät tiedot:
• tunnistamiskeino ja –päivämäärä
• pankkiyhteystiedot
• tilit, luotot, sopimukset ja hakemukset
• toimeksiannot, tapahtumat ja tapaamiset
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•
•
•

segmenttitiedot
varainhoitajaa koskevat tiedot
suoramarkkinointikielto.

Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat
asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun sekä
soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin
liittyvät tiedot:
•

Säännönmukaiset tietolähteet:

Säännönmukaiset tietojenluovutukset:

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterin suojaus:

sijoittajatiedot (sijoittajakokemus ja –
tietämys, sekä sijoitustoiminnan luonne)
• tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta
(koulutus, ammatti ja perhesuhteet,
tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien
varojen alkuperä, varojen tosiasialliset
edunsaajat).
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai
rekisteröidyn edustajilta, viranomaisten pitämistä
julkisista rekistereistä sekä
luottotietorekistereistä. Asiakkaan
suostumuksella tietoja voidaan saada myös
muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai
työnantajalta.
Tietoja voidaan luovuttaa JAM-konserniin
kuuluville yhtiöille sekä viranomaisille näiden
lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden
toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan
luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn
suostumuksella tai valtuutuksella.
Tietoja voidaan siirtää jäsenvaltioiden
ulkopuolelle ainoastaan henkilötietolain
sallimin perustein.
Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen käsittelyssä
lakia sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Manuaalinen aineisto:
•
•

säädetty salassapidettäväksi
tiedot säilytetään lukituissa tiloissa

Asiakkuuden hallintajärjestelmiin tallennetut
tiedot:
• säädetty salassapidettäviksi
• rekisteriin pääsy rajoitettu käyttöoikeuksin
• tietokantaan pääsy rajoitettu ylläpito-oikeuksin

