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1.9.2021 

 

ICECAPITALIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

ICECAPITAL on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa.  

ICECAPITALissa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä tietosuojaselosteessa viittaamme 
”sinulla” ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n ja ICECAPITAL REAM Oy:n asiakkaisiin, potentiaalisiin 
asiakkaisiin, asiakkaiden työntekijöihin tai muihin yhtiö-/yhteisöasiakkaisiimme liittyviin henkilöihin 
kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin. Tässä 
tietosuojaselosteessa kuvataan näiden edellä mainittujen henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyä 
ICECAPITALissa. 
 
- ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy, Y-tunnus 1568135-5  
Keskuskatu 1A, 00100 Helsinki 
 
- ICECAPITAL REAM Oy, Y-tunnus 2203215-0  
Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki 
(Kumpikin jäljempänä erikseen ”ICECAPITAL” ja kumpikin rekisterinpitäjänä oman rekisterinsä osalta, ei 
yhteisrekisterinpitäjinä)  
 

1. Mitä henkilötietoja ICECAPITAL kerää  

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan ICECAPITALin tuotteiden tai 

palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai 

varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.  

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 
 

• Henkilöön liittyvät tiedot: yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, kansalaisuudet, kotipaikka, kieli, yhteyshenkilö(t)) 

- henkilötunnus, syntymäaika tai yhteisötunnus 

- poikkeava tilatieto (vajaavaltainen, kuollut, velkajärjestely, selvitystila, konkurssi) 

- asema yhteisössä 

- verotusmaa(t) ja –tunnukset (TIN) 

Meillä on lakisääteinen velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi 

ottamalla kopio passista, henkilökortista tai muusta vastaavasta tunnistamisasiakirjasta. 

• Asiointiin ja sopimuksiin liittyvät tiedot: tarjoukset, sopimukset, toimeksiannot, 

tapahtumatiedot, tapaamiset ja muu asiakasyhteydenpito ja raportointi, yhteyshenkilötiedot, 

asiakasvalitukset, pankkiyhteystiedot. 

• Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun sekä 

soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

torjuntaan sekä verostatukseen liittyvät tiedot (esim. KYC, AML, CFT, MiFID II, FATCA, 

CRS/DAC2 ja DAC6): 

 - sijoittajastatus: ei-ammattimainen sijoittaja, ammattimainen sijoittaja tai hyväksyttävä 

vastapuoli  

- sijoittajatiedot (sijoittajakokemus ja –tietämys, sekä sijoitustoiminnan luonne) 

 - tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (koulutus, ammatti ja perhesuhteet, 

siirrettävien varojen alkuperä, varojen tosiasialliset edunsaajat, asiakkaan edustajien sekä 
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tosiasiallisten edunsaajien yksilöintitiedot sekä mahdollinen PEP-status).  

- verotusmaa(t) ja –tunnukset (TIN) 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta 

Osa keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta 

asiakkailta soveltuvin osin edellä kuvatut henkilöön liittyvät tiedot ja myös lakisääteisiin 

vaatimuksiin liittyvät tiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai 

palvelun. Keräämme tietoa myös meille lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä.  

Henkilötiedot, joita esimerkiksi voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:  

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten 

ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja 

valvontaviranomaisten rekisterit), pakotelistat (kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n 

tai YK:n ja kansallisten organisaatioiden, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön 

(OFAC), ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka 

antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista 

henkilöistä (PEP). 

• Muilta ICECAPITAL-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä tai yhtiöiltä, joiden kanssa teemme 

yhteistyötä tai yhteisöasiakkailtamme, joihin sinulla on yhteys. 

 

2. Miten ICECAPITAL voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla  

Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme 

ja voidaksemme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaaksemme neuvontaa ja palveluita.  

 

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen, EU:n 

yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”) artikla 6.1(b)) 

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot 

ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa 

sopimuksen mukaiset tehtävät.  

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä: 

• esim. neuvontapalvelua koskevan sopimuksen solmimiseen tai kiinteistöpääomarahaston 

sijoittajaksi liittymiseen tarvittavat prosessit 

• asiakaspalvelu sopimusaikana 

• oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely. 

 

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen 

vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus, GDPR artikla 6.1(c)) 

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten 

päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen 

käsittelyä.  

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä: 

• asiakkaan tuntemisvelvollisuus (KYC) 
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• rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, havaitseminen ja tutkiminen 

(AML/CFT)  

• pakotetarkistukset 

• kirjanpitosäädökset 

• raportointi vero- , poliisi- , ulosotto- ja valvontaviranomaisille  

• riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimukset 

• muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten 

arvopapereihin ja vaihtoehtorahastoihin liittyvään lainsäädäntöön. 

Markkinointi ja muut oikeutetut edut (oikeutettu etu, GDPR artikla 6.1(f)) 
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös ICECAPITALin markkinoinnin toteutusta varten. 
ICECAPITALilla saattaa olla myös muu sen itsensä tai yritys-/yhteisöasiakkaan oikeutettujen 
etujen toteuttamiseen liittyvä tarve henkilötietojesi käytölle, joka voidaan toteuttaa vain siinä 
tapauksessa, että henkilötietojesi suojaa edellyttävät edut, perusoikeudet ja –vapaudet eivät 
syrjäytä oikeutettua etua käsittelyperusteena. 

Suostumus (GDPR artikla 6.1(a)) 

Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös, jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi 

käyttämiseen johonkin tiettyyn tarkoitukseen esim. markkinointiin. Jos olet antanut suostumuksesi 

henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. 

 

3. Kenelle ICECAPITAL voi luovuttaa henkilötietojasi  

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, ICECAPITAL-konsernin 

yhtiöille, palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina 

ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia finanssialan salassapitovelvoitteita noudatetaan.  

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. 

Kolmannet osapuolet ja ICECAPITAL-konserniin kuuluvat yhtiöt  

Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön 

panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota 

palveluita.  

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin 

viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, ulosotto- ja valvontaviranomaiset. Asiakkaan 

tuntemistietoja ja muita asiakkaan ja sen tosiasiallisten edunsaajien sekä edustajien tuntemis- ja 

muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, 

paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla 

rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, 

tutkintaan saattamista varten asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja luovutetaan lisäksi ICECAPITAL-konsernin sisällä lainsäädännön sallimissa puitteissa sekä 

ulkopuolisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti.  

Olemme tehneet valittujen palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen 

käsittelyn ICECAPITALin puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi kirjanpitopalveluita 

tarjoavien toimittajien kanssa. 
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Tiedonsiirto kolmansiin maihin 

ICECAPITAL voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen 

ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. 

- Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä 

edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen. 

- FATCA:an (US Foreign Account Tax Compliance Act), OECD Common Reporting Standardiin 

(“CRS”) ja/tai EU:n ns. virka-apudirektiivin muutokseen (2014/107/EU) (“DAC2”) ja/tai EU:n ns. 

virka-apudirektiivin muutokseen (2018/822/EU) (“DAC6”) perustuva pakottava sääntely edellyttää 

ICECAPITALin keräävän ja raportoivan asiakkaan verotuksellista kotipaikkaa ja –statusta ja 

palveluja koskevia tietoja, mikäli ICECAPITALin asiakkaalle tarjoama palvelu tai tuote kuuluu 

FATCA:n, CRS:n ja/tai DAC2:n ja/tai DAC6:n soveltamisalaan. 

 

Jos asiakkaalla on verotuksellinen kotipaikka muualla kuin Suomessa tai sen FATCA:n, CRS:n 

ja/tai DAC2:n ja/tai DAC6:n  mukainen status, esim. sen tosiasiallisen edunsaajan verotuksellisesta 

kotipaikasta johtuen, sitä edellyttää, ICECAPITAL saattaa olla velvollinen (FATCA:n, CRS:n, 

DAC2:n ja DAC6:n soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja tuotteiden osalta) toimittamaan 

asiakasta (ja sen tosiasiallisia edunsaajia jne.) sekä käytettyä palvelua tai tuotetta koskevaa ja 

muuta informaatiota Suomen verohallinnolle, joka lähettää tiedot henkilöiden tai yksiköiden 

verotuksellisten asuinvaltioiden viranomaisille asiaa koskevien valtioiden välisten sopimusten 

mukaisesti.  

- Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa myös, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:  

• EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä. 

• Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission 

hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä 

on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt ja että tarvittavia lisätoimenpiteitä 

noudatetaan. 

 

4. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi 

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia ICECAPITALin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla 

on seuraavat oikeudet: 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi 

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan 

kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja ICECAPITALin 

liiketoiminnan ja käytännön huomioinnista johtuen. ICECAPITALin liikesalaisuudet sekä sisäiset 

arvioinnit ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.  

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin 

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

• Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä. 

• Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä. 

• Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.  
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• Tietojen käsittely on lainvastaista. 

ICECAPITALilla on finanssisektorin lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus 

säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja sen jälkeenkin, jos tietojen käsittely on tarpeen 

esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi tai oikeusvaateiden 

käsittelemiseksi. 

Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen 

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos 

olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan 

henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain 

tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko 

ICECAPITALin oikeutetut edut ensisijaisia sinun etuihisi nähden. 

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että 

rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien 

rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös 

vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä 

tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut 

suostumuksesi siihen. 

Oikeus vastustaa ICECAPITALin oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä 

Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen 

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä 

oikeus koskee henkilötietojasi, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksesi tai 

sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. ICECAPITALilla ei kuitenkaan tyypillisesti ole 

hallussaan tällaisia automaattisesti käsiteltyjä tietoja. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. 

Huomioithan, että ICECAPITAL voi myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen 

lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten 

täytäntöön panemiseksi. 

 

5. Kuinka kauan ICECAPITAL säilyttää henkilötietojasi 

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on 

kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin pakottavat säännökset edellyttävät. 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin 

kauan kuin pakottavien säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin 

edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, 

kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen tai kirjanpitoon, säilytämme tietoja vain, 

jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai pakottavan sääntelyn edellyttämää. 

Esimerkiksi: 

• Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, havaitseminen ja tutkiminen: 

vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorittamisen 

jälkeen 

• Kirjanpitosäännöksistä johtuen kymmeneen vuoteen asti 
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• Muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten 

arvopapereihin ja rahastoihin liittyvään lainsäädäntöön: seitsemään vuoteen asti 

• Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen 

päättymisestä mahdollisen sopimus- tai vahingonkorvausvastuun selvittämistä varten 

 

6. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset 

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 1.9.2021 alkaen. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten 

tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään 

merkittäviä muutoksia, annamme siitä ilmoituksen lainsäädännön sitä edellyttäessä.  

 

Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista www-

sivuiltamme osoitteesta https://www.icecapital.fi/fi/konserni/asiakasinformaatio/. 

 

7. Yhteydenotto ICECAPITALiin ja valitusmahdollisuus 

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi tallentamisesta ja 

käyttämisestä, voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöösi ICECAPITALissa. 

 

Edellä kohdassa ”4. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi” mainitut tiedustelut, pyynnöt, kiellot ja 

valitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@icecapital.fi tai kirjeitse 

osoitteeseen ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy, lakiasiat ja compliance, Keskuskatu 1 A, 00100 

Helsinki. 

 

Voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutettu, Lintulahdenkuja 4, 00530 

Helsinki. 

https://www.icecapital.fi/fi/konserni/asiakasinformaatio/

