REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
04/2017
1)

Rekisterinpitäjä

Diners Club Finland, Diners Club Nordic AB:n sivuliike (2331963-9)
Postiosoite: 00036 DINERS CLUB
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki
Puh. (09) 693 991

2)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tove Markelin
Postiosoite: 00036 DINERS CLUB
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki
Puh. (09) 693 991

3)

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- rekisteröityjen yksilöiminen
- luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen
- yhteystietojen hallinta
- suoramarkkinointi, sähköinen markkinointi sekä rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneiden tarjousten välittäminen lain sallimissa rajoissa
- lakiin ja viranomaismääräyksiin sekä ohjeisiin perustuvien säilytys-,
raportointi-, ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
- henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu SEB-konsernin sisällä yhtiöiden
välillä
- puhelunauhoituksin hankittuja henkilötietoja voidaan käyttää
liiketapahtuman todentamiseen sekä sisäiseen koulutustarkoitukseen

5)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityyn liittyvät tiedot:
- asiakastunnus / korttinumero
- henkilötunnus / Y-tunnus
- nimi
- kieli
- yhteystiedot
- kotikunta
- kansalaisuus
- siviilisääty
- ammatti
- työpaikkatiedot
- asema yhteisössä
- asiakkuuden alkamisajankohta
- asiakastyyppi ja luokitus
- asiakkaaseen sovellettava hinnasto
- asiakkaan pankkiyhteystiedot
- sopimus-, toimeksianto-, hakemus-, ja palveluluettelo
- maksuhäiriötiedot
- poikkeavat tilatiedot esim. kuollut, kuolinpesä, vajaavaltainen,
edunvalvonnassa oleva jne.
- omaisuutta rasittavat oikeudet (esim. panttaus, rajoitettu omistusoikeus)
- muu tieto joka on edellytys sopimuksenmukaisen palvelun tuottamiseksi
- muu lakiin perustuva tieto (esim. asiakkaan tunnistamista koskevat
asiakirjat)
- asiakkuuden alkamisajankohta
- Club Rewards -palkinto-ohjelmaan liittyvät tiedot
- suoramarkkinointikielto

6)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti
- rekisteröidyltä
- väestörekisterikeskukselta
- viranomaisten rekistereistä lain sallimissa rajoissa
- Suomen Asiakastieto Oy:ltä
- satunnaisesti puhelunauhoituksilla

7)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja siirretään säännönmukaisesti henkilötietolain, muun lainsäädännön ja
asiakassopimuksen sallimissa rajoissa.

8)

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityjä tietoja siirretään lain sallimissa puitteissa EU:n ulkopuolella
sijaitsevaan samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan yhtiöön, kun se on
asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista.

9)

Rekisterin suojauksen periaatteet

(A) Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
- manuaalinen aineisto säilytetään hälyttimin varustetussa tilassa
(paloturvallinen), jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla
- pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä
(B) Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
- laitteisto sijaitsee hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy
rajoitettu kulunvalvonnalla
- rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeutta

