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DATASKYDDSBESKRIVNING  
 

Registeransvarig: Evli Abp (”Evli”) 
Alexandersgatan 19 A 
PB 1081 
00101 Helsingfors 
tfn +358 9 476 690 

Kontaktperson i registerärenden: Evli dataskyddsansvarig: 
tietosuoja@evli.com 
  

Registrets namn: Direktmarknadsföringsregister 

Syfte med behandling av 
personuppgifter: 

Direktmarknadsföring 
 

Registrerade: Personer som registrerats i Evlis direktmarknadsföringsregister 
a) på eget initiativ (potentiella kunder och kunder) 
b) på Evlis initiativ utifrån externa informationskällor (potentiella 

kunder) 
c) på Evlis initiativ utifrån befintliga kundrelationer (kunder). 

 

Registrets datainnehåll: Registret innehåller följande uppgifter om registrerade: 
 

Grundläggande personuppgifter: 
• Identifierings- och kontaktuppgifter (e-postadress, titel, namn, 

telefonnummer, språk) 
• e-postadressen används som registrets identifierande 

beteckning samt som adress för registrering och material 
• Uppgifterna insamlas utan stark autentisering av den 

registrerade. 
 

Samtycken och beställningar: 
• Samtycke till direktmarknadsföring 
• Prenumerationer på nyhetsbrev, bloggar etc. 
 

Profileringsuppgifter: 
• Automatiskt insamlade uppgifter om användningen av tjänster på 

evli.com (besök på webbplatsen, beställda tjänster, aktivitet etc.) 
• Uppgifter som den registrerade uppgett på evli.com 

(intresseobjekt, investeringsförmögenhet och olika slags 
uppgifter) 

• Uppgifter som insamlats av den registrerade per telefon och e-
post eller på personliga möten (intresseobjekt, 
investeringsförmögenhet och olika slags uppgifter). 

 

Uppgifter relaterade till evenemang: 
• Anmälningsuppgifter (anmälningstidpunkt, uppgifter om 

deltagare, serveringsönskemål etc.). 
 

Styruppgifter för kundrekrytering: 
• Ansvarig enhet och person för marknadsföring till den 

registrerade 
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• Registrerade aktiviteter (möten, anteckningar, e-post, samtal, 
inspelade samtal etc.). 

Normala informationskällor: Uppgifterna erhålls från den registrerade, Evlis marknadsföringslistor 
eller Evlis kundrelationsregister. Uppgifter bildas när registrerade 
anlitar allmänna tjänster på evli.com.  

Regelmässigt utlämnande av 
uppgifter: 

Uppgifter kan utlämnas till bolag inom Evli-koncernen och 
myndigheter så att de kan fullgöra sin lagstadgade rätt till 
information. I övrigt kan uppgifter utlämnas endast med samtycke 
eller fullmakt av den registrerade. 

Överföring av uppgifter utanför EU 
eller EES: 

Uppgifter behandlas främst inom EU/EES. Uppgifter kan utlämnas 
utanför medlemsstaterna endast enligt lagstiftningen. 

Skydd av registret: Manuellt material:  
• Alla personer som behandlar uppgifter omfattas av 

lagstadgad tystnadsplikt eller sekretessavtal. 
• Uppgifterna förvaras i låsta utrymmen. 
• Passerkontroll finns i alla lokaler där uppgifter behandlas. 

 

Uppgifter i direktmarknadsföringssystem:  
• Alla personer som behandlar uppgifter omfattas av 

lagstadgad tystnadsplikt eller sekretessavtal. 
• Begränsad tillgång till registret med användarrättigheter. Alla 

som behandlar personuppgifter har personligt 
användarnamn och lösenord. 

• Tillgången till databasen är begränsad med 
administratörsrättigheter. Varje administratör har personligt 
användarnamn och lösenord för administratörsuppgifter. 

• De system som registret använder administreras i datanät, 
som har isolerats från det offentliga nätet med hjälp av 
brandväggar. 

• När uppgifter överförs via offentliga datanät används 
kryptering. 

• Uppgifterna i registret säkras och användningen övervakas 
regelbundet. 

• Passerkontroll finns i alla lokaler där uppgifter behandlas. 
 

Kontrollrätt och rätt att yrka på 
rättelse av uppgifter: 

Registrerade kan själva rätta till och/eller radera sina 
kontaktuppgifter och beställda tjänster i Evlis 
direktmarknadsföringssystem. 
 

Om en registrerad har tappat länken till Evlis 
direktmarknadsföringssystem får han eller hon anvisningar för att 
hitta länken på www.evli.com/direktmarknadsforing 
 

Vid problem kan registrerade alltid kontakta Evli, Investerarservice, 
PB 1081, 00101 Helsingfors.  
Tfn +358 9 4766 9701. 

Övriga rättigheter relaterade till 
behandling av personuppgifter: 

Se användning av personuppgifter 
www.evli.com/sv/footer/anvandning-av-personuppgifter 
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