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Innova Palvelut Oy:n hallinnoiman henkilöstörahaston rekisterin seloste
Henkilöstörahasto, joka on solminut sopimuksen Innova Palvelut Oy:n
kanssa henkilöstörahaston asioiden hoidosta

Rekisterinpitäjä

Innova Palvelut Oy, Anna Ylikorkala, anna.ylikorkala@innova.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Jäsenpalvelu ja tarkastuspyynnöt, puh. 010 516 7002

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
henkilöstörahastotoiminnan, siihen liittyvän liiketoiminnan ja
asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään
työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään sellaisiin tarkoituksiin,
jotka liittyvät rekisteripitäjän lakisääteisten
velvoitteiden täyttämiseen, kuten:
- rekisteröityjen tunnistaminen ja tunteminen,
- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden
mukaisten kysely- ja raportointivelvoitteiden hoitaminen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on / on ollut rekisterinpitäjään:
- jäsenyys Innova Palvelut Oy:n hallinnoimassa
henkilöstörahastossa (asiakas)
- henkilötietojen rekisteröinti perustuu rekisteripitäjän
lakisääteiseen velvoitteeseen.

Tietojen luovuttaminen

Henkilöstörahaston palvelusopimuksen perusteella Innova
Palvelut Oy voi luovuttaa rekisterin tiedot luovutushetkellä
voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa, mm.
viranomaisille. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa yhtiöille, jotka
kuuluvat samaan ryhmään Innova Palvelut Oy:n kanssa Innova
Palvelut Oy:n palvelun suorittamista varten.

Henkilötietojen siirto Euroopan
unionin tai Euroopan
talousalueen Ulkopuolelle

Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Euroopan unionin (EU)
tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
henkilötietolain sallimissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat antaneet
sille sopimuksella tai muutoin lain edellyttämällä tavalla riittävät
takeet henkilötietojen suojasta. Siirrettyjä tietoja käsitellään
ainoastaan rekisteripitäjän lukuun.
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Innova Palvelut Oy:n hallinnoiman henkilöstörahaston rekisterin seloste

Rekisteröityihin liittyvät tietoryhmät ja tiedot henkilöryhmittäin
Henkilöryhmä

1

Tietoryhmä

Tiedot

Henkilöstörahaston jäsenen
perustiedot

Nimi
Jäsennumero rahastossa
Henkilönumero (työnantajan antama)
Henkilötunnus
Kieli
Verotustiedot
Työsuhdetiedot
Rahaston jäsenyystiedot
Jäsenyyden päättymissyytieto
Kansalaisuudet ja asuinmaa
Tarvittavat tiedot verotusmaista ja verotunnisteet
Asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen tarvittavat tiedot
Tiedot verkkopalveluiden käytöstä

Jäsenkohtaiset rahasto-osuudet

Sidotut ja nostettavat rahasto-osuudet
Rahasto-osuuden muutos
Maksetut osuudet
Myönnetyt palkkiot
Arvonmäärityspäivät
Jäsenen rahasto-osuuden hoitamisen edellyttämät tiedot

Yhteystiedot ja asiontikanava

Kotiosoite
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoitteet
Pankkiyhteydet
Asiointikanavat

Yhteydenpito

Sähköinen viestintä ja kirjeet
Markkinointiluvat
Sähköiseen viestintään reagointi
Puhelut
Asiakkaan antama palaute

Asiakaspalvelun ohjaustiedot

Asiakasvastaavat

Rahaston perustiedot

Rahastoittain:
Tunnus
Sääntöjen mukaiset toiminnollisuudet
Rahaston tila
Rahaston hallitus ja yhteyshenkilöt
Rahaston perustamispäivä
Rahaston jäsenmäärä
Rahaston pääoman tiedot
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Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla
valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä
vain siihen oikeutetut henkilöt.
2. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat
lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja
ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
3. Rekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on
eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta
palomuuriratkaisujen avulla.
4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät
luottamukselliset tiedot salataan teknisin
keinoin.
5. Asiakirja-aineistot säilytetään kulunvalvonnan
avulla suojatuissa tiloissa ja niiden käyttöä
valvotaan käyttövaltuuksien hallinnan avulla.
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