
Laatimispvm: 2.4.2022 

 
Evli Oyj  |  Aleksanterinkatu 19, PL 1081, 00101 Helsinki  |  Vaihde 09 476 690  |  Y-tunnus 3239286-2  

 ALV-tunnus FI32392862  |  Kotipaikka Helsinki  |  evli.com 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
 

Rekisterinpitäjä: Evli Oyj (”Evli”) 
Aleksanterinkatu 19 A 
PL 1081 
00101 Helsinki 
p. (09) 476 690 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa: 

Evlin tietosuojavastaava: 
tietosuoja@evli.com 
  

Rekisterin nimi: Suoramarkkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Suoramarkkinointi 
Rekisteröidyt: Henkilöt, jotka on rekisteröity Evlin suoramarkkinointirekisteriin 

a) omatoimisesti (potentiaalinen asiakas ja asiakkaat) 
b) Evlin toimesta ulkoisen tietolähteen avulla (potentiaalinen 

asiakas) 
c) Evlin toimesta olemassa olevan asiakkuuden perusteella 

(asiakkaat). 
Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: 

 

Henkilöön liittyvät perustiedot: 
• Yksilöinti- ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, titteli, nimi, 

puhelinnumero, palvelukieli) 
• Sähköpostiosoitetta käytetään rekisterin yksilöivänä tunnisteena ja 

rekisteröitymisien ja materiaalien lähetysosoitteena 
• Tiedot kerätään ilman rekisteröidyn vahvaa tunnistamista. 
 

Suostumukset ja tilaukset: 
• Suoramarkkinointisuostumus 
• Uutiskirje-, blogi-, yms. kirjetilaukset. 
 

Profilointitiedot: 
• Evli.com palveluiden käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot 

(sivuvierailut, tilatut palvelut, aktiivisuus, jne.) 
• Rekisteröidyn itse evli.com-palveluissa antamat tiedot 

(kiinnostuksen kohteet, sijoitusvarallisuus, ym. erilaisia kysymyksiä) 
• Rekisteröidyltä puhelimella, sähköpostilla tai henkilökohtaisessa 

tapaamisessa kerätyt tiedot (kiinnostuksen kohteet, 
sijoitusvarallisuus, ym. erilaisia kysymyksiä). 

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot: 
• Ilmoittautumistietoja (ilmoittautumisajankohta, osallistujatiedot, 

tarjoilutoiveet, jne.). 
 

Asiakashankinnan ohjaustiedot: 
• Rekisteröityyn liitetty markkinoinnin vastuuyksikkö ja -henkilö 
• Kirjatut aktiviteetit (tapaamiset, muistiinpanot, sähköpostit, puhelut, 

puhelunauhoitteet, jne.). 
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Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, Evlin hankkimista 
markkinointilistoista tai Evlin asiakassuhderekisteristä. Tietoja 
muodostuu rekisteröidyn käyttämien evli.com julkisten palveluiden 
toteuttamisen yhteydessä.  

Säännönmukaiset tietojenluovutukset: Tietoja voidaan luovuttaa Evli-konserniin kuuluville yhtiöille sekä 
viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden 
toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan 
rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle: 

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Tietoja 
voidaan siirtää jäsenvaltioiden ulkopuolelle ainoastaan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 

Rekisterin suojaus: Manuaalinen aineisto:  
• Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen 

salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia. 
• Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. 
• Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja 

käsitellään. 
 

Suoramarkkinointijärjestelmiin tallennetut tiedot:  
• Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen 

salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia. 
• Rekisteriin pääsy rajoitettu käyttöoikeuksin. Kullakin 

henkilötietojen käsittelijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. 
• Tietokantaan pääsy rajoitettu ylläpito-oikeuksin. Kullakin 

ylläpitäjällä on oma erillinen käyttäjätunnus ja salasana 
ylläpitotehtäviä varten. 

• Rekisteriä käyttävät järjestelmät ylläpidetään tietoverkossa, joka 
on eristetty julkisesta verkosta palomuuriratkaisuiden avulla. 

• Julkisessa tietoverkossa tietoja siirrettäessä käytetään salausta. 
• Rekisterin tiedot varmistetaan ja käyttöä valvotaan 

säännöllisesti. 
• Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja 

käsitellään. 
 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia 
tiedon korjaamista: 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus itse korjata ja/tai poistaa yhteystietonsa 
ja tilaamiaan palveluita Evlin suoramarkkinointijärjestelmästä. 
 

Mikäli rekisteröity on hukannut linkin Evlin suoramarkkinointi-
järjestelmään, rekisteröity saa ohjeet linkin uudelleen hankkimiseksi 
osoitteesta: www.evli.com/suoramarkkinointi 
 

Ongelmatilanteissa rekisteröity voi aina ottaa yhteyttä Evli, 
Sijoittajapalvelu, PL 1081, 00101 Helsinki. P. (09) 4766 9701 

Muut henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet: 

Katso henkilötietojen käyttö www.evli.com/fi/footer/henkilotietojen-kaytto 
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