REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 19.11.2001
Päivitetty: 12.10.2016

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Bisnode Finland Oy
Y-tunnus 2014838-7

Yhteystiedot
Osoite:
Puhelin:
Email:
Kotisivu:
2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja
yhteyshenkilö

Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
(09) 09 2727 02332
asiakaspalvelu@bisnode.com
www.bisnode.fi

Nimi
Rauno Hamu
Yhteystiedot
Yhteystiedot kuten rekisterinpitäjällä

3. Rekisterin nimi

Bisnode-yritysrekisteri

4. Rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisteri palvelee pääsääntöisesti luotonantajia tuottamalla näille informaatiota
luottopäätösten tueksi. Lisäksi sitä voidaan käyttää osoitelähteenä yksilöityyn ja
kestoltaan lyhytaikaiseen B2B markkinointitoimeen (Henkilötietolaki 19§) ja
Bisnoden yritysasiakkaiden asiakasrekisterien päivittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu ensisijaisesti viranomaislähteiden mukaisista yrityksen
perustiedoista (Luottotietolaki 21§) sisältäen tiedot yrityksen vastuuhenkilöistä
(Luottotietolaki 3§). Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja yritysten operatiivisesta
johdosta (Henkilötietolaki 19§).
Edellä kuvattuja yrityshenkilöitä koskevat mahdolliset tietoelementit:
- yrityshenkilön nimi
- yrityshenkilön titteli ja vastuualue
- työnantajayrityksen osoitetiedot
- yrityshenkilön työsähköpostiosoite
- yrityksen vastuuhenkilöiden (Luottotietolaki 3§ ja 12§) henkilötunnus.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tärkeimpinä tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit kuten
kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja säätiörekisteri. Lisäksi tietoa kerätään
yrityksiltä suoraan tai niiden julkaisuista.

2

7. Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakassopimuksen tehneille yritysasiakkaille ja
yhteistyökumppaneille pääsääntöisesti luottopäätösten tueksi osana
yritysluottotietoja. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin
sekä muihin laillisiin tarkoituksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista.
Johtuen tietojen käsittelyn teknisestä toteuttamisesta osa tiedoista voi sijaita
alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla ja niitä käsitellään silloin teknisen
käyttöyhteyden avulla. Tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle
vain, jos se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpitävä tietojärjestelmä sijaitsee palosuojatussa ja lukitussa tilassa,
jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Rekisteristä
otetaan varmuuskopioita säännöllisesti. Rekisterin tietoihin on pääsy vain
henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on tarpeellista. Käyttäjillä on yksilöivä
käyttäjatunnus ja salasana.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevaa tietoa rekisteriin on
tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisena ja
allekirjoitettuna osoitteeseen:
Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevaa tietoa suoramarkkinointia varten
(Henkilötietolaki 30§).

