
 

TIEDOTTEIDEN VASTAANOTTAJIEN TIETOSUOJASELOSTE 

1 YLEISTÄ 

Tässä tietosuojaselosteessa annamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 
2016/679 (jäljempänä Tietosuoja-asetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidyille eli PHM 
Groupin tiedotteita vastaanottaville henkilöille. Tässä selosteessa kerromme, kuinka 
keräämme, säilytämme ja käsittelemme pörssi- ja lehdistötiedotteiden vastaanottajien 
henkilötietoja osana tiedotteiden toimittamista.  

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT 

Rekisterinpitäjänä toimii PHM Group Holding Oy (3123811-8), jäljempänä "PHM Group" 
tai "me", tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Tiia Suontausta. 

Postiosoite: c/o PHM Group Services Oy (3125932-2), Takomotie 1-3, 00380 Helsinki 

Sähköpostiosoite: tiia.suontausta@phmgroup.com 

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE SEKÄ 
KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT 

Riippuen suhteestasi meihin, voimme lähettää sinulle tiedotteita joko sijoittajasuhteiden 
hoitamisen osana taikka silloin, kun olet itse tilannut tiedotteet meiltä. Henkilötietojen 
käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on tiedotteiden lähettäminen.  

Voimme käsitellä henkilötietoja vain tietosuojalainsäädäntöön perustuvilla lakisääteisillä 
oikeusperusteilla. Henkilötietojen käsittely perustuu PHM Groupin oikeutettuun etuun tai 
suostumus. 

Alla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja käsittelyperusteista sekä käsiteltävät tiedot.  

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät 

Sijoittajasuhteiden 
hoitaminen  

Rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu  

 Etu- ja sukunimi;  

 tieto siitä, että henkilö on 
sijoittajamme tai edustaa 
sijoittajaamme; sekä 

 sähköpostiosoite. 

Tiedotteiden itsenäiset 
tilaajat 

Rekisteröidyn suostumus  Etu- ja sukunimi; sekä 

 sähköpostiosoite. 



Muiden kuin 
välttämättömien evästeiden 
ja seurantateknologioiden 
käyttö:  

 Tiedotteiden 
toimittaminen ja 
kehittäminen 

Rekisteröidyn suostumus 
(ei-välttämättömien 
evästeiden asettaminen) 

Rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu (analytiikkaan 
käytettävien tietojen 
käsittely)  

 Tiedotteiden 
läpimenoanalytiikka; sekä  

 tiedotteiden avausprosentit 

 

4 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET JA PÄIVITTÄMINEN 

Sijoittajia koskevat tiedot kerätään sijoittajilta itseltään tai sijoittajan edustaman yhteisön 
kautta. Itsenäiset tiedotteen tilaajat antavat tiedot itse verkkosivuilla löytyvän 
tilauslomakkeen täytön yhteydessä. Ilman yllä lueteltuja tietoja tiedotteiden toimittaminen 
ei ole mahdollista.  

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT  

Voimme luovuttaa tietojasi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa muun muassa liiketoimintakauppojen yhteydessä sekä valikoiduille 
yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellet kiellä tietojesi luovuttamista.  

Käytämme seuraavien palvelujen osalta palveluntarjoajia: 

 Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (”STT”) 

 Google 

 Hotjar 

Lisäksi tietoja voidaan siirtää evästeiden kautta muille palveluntarjoajille. Lisätietoja 
evästeiden käytöstä saat evästeselosteestamme: https://phmgroup.com/fi/evastetiedot/ 

Solmimme kaikkien palveluntarjoajiemme kanssa sopimuksen henkilötietojen 
käsittelystä. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti 
henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi.  

Mikäli PHM Group on mukana yritysjärjestelyissä, tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille 
tahoille. Tässäkin tapauksessa tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.  

6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN 

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin sellaisia evästeitä, jotka saattavat siirtää tietoja 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarkempia tietoja evästeiden 
käytöstä sivuillamme saat täältä: https://phmgroup.com/fi/evastetiedot/ 

Henkilötietojen säilyttäminen, käsittelyn turvallisuus ja säilytysajan määrittämiskriteerit 



Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että organisatorisia 
keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Tietojen 
käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä 
suorittamiseksi ja silloinkin vain heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.  

Käsittely ei pidä sisällään automaattista päätöksentekoa. 

Säilytämme tilaajien henkilötietoja siihen asti, kunnes sijoittajan edustaja vaihtuu, tilaaja 
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai peruttaa antamansa suostumuksen.  

7 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Jos haluat peruuttaa tiedotteen tilauksen, voit tehdä sen tiedotteessa olevan linkin kautta. 
Lisäksi voit halutessasi käyttää muita rekisteröityjen oikeuksia olemalla vapaamuotoisesti 
yhteydessä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy tietoihisi  Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö 
henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja 
käsitellään. Lisäksi sinulla on oikeus 
tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot.  

Oikeus oikaista tietosi Sinulla on oikeus vaatia, että sinua 
koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. 

Oikeus poistaa tietosi Sinulla voi olla tietyissä tapauksissa 
oikeus poistaa tietosi. 

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä Sinulla on oikeus tietyissä tapauksissa 
pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. 

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä Sinulla on oikeus tietyissä tapauksissa 
vastustaa tietojesi käsittelyä.  

Suoramarkkinoinnin osalta sinulla on 
aina oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen 

Siltä osin, kuin käsittelemme tietojasi 
suostumuksesi tai sopimuksen 
perusteella ja käsittely suoritetaan 
automaattisesti, sinulla on oikeus saada 
itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet 
toimittanut meille jäsennellyssä, yleisesti 



käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus peruuttaa suostumus Sinulla on milloin tahansa oikeus 
peruuttaa antamasi henkilötietojen 
käsittelyä koskeva suostumus. 
Suostumuksen peruuttamisella ei ole 
vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn 
tietojenkäsittelyn laillisuuteen. 

Oikeus tehdä kantelu 
valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä kantelu 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, 
jos katsot ettei tietosuojalainsäädäntöä 
ole noudatettu henkilötietojesi 
käsittelyssä. Suomessa 
valvontaviranomaisena toimii 
tietosuojavaltuutetun toimisto. 

Tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä on saatavilla 
tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-
tilanteissa. 

 

 


