TIETOSUOJA - NEONOMICS AS

1. Yleistä
1.1.

Tätä tietosuojakäytäntöä (”Käytäntö”) sovelletaan, kun Neonomics AS, rekisteritunnus 919
041 021, Torggata 15, 0181 Oslo, Norja (“Neonomics”), tarjoaa digitaalisten palveluiden
tarjoajien käyttöön rahoituspalveluita, joita käytetään internetin tai sovelluksen avulla.

1.2.

Neonomics on kolmannen osapuolen tarjoaja, ja sillä on Norjan finanssivalvonnan valtuutus
tarjota maksutoimeksiantojen käynnistyspalveluita (“PIS”, payment initiation services) ja
tilitietopalveluita (“AIS”, account information services).

1.3.

Annamme suostumuksellasi digitaalisten palveluiden tarjoajille yhteyden pankkiisi, pääsyn ja
käyttöoikeuden pankkitileillesi sekä niihin liittyviä henkilökohtaisia tietojasi.

1.4.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muutoin oikeutettu tekemään
sopimuksia ja sitouduttava noudattamaan tätä Käytäntöä.

1.5.

Neonomicsin käyttöehdoissa todetaan, että palvelumme avulla annat Neonomicsille
maksutoimeksiantojen käynnistyspalvelun tarjoajana (“PISP”) ja/tai tilitietopalvelun
tarjoajana (“AISP”) pääsyn verkkopankkitileillesi antamiesi ohjeiden mukaisesti.

1.6.

Neonomicsin tarjoamissa palveluissa käsitellään tietoja sovellettavan lainsäädännön, Norjan
tietosuojaviranomaisen voimassa olevien ohjeiden ja Norjan tietosuojaviranomaisen
Neonomicsille myöntämän toimiluvan mukaisesti.

2. Milloin käsittelemme tietoja?
2.1.

Neonomics käsittelee henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:
-

Kun Neonomics tarjoaa maksutoimeksiantojen käynnistyspalveluita (PIS) nimettynä
digitaalisten maksutoimeksiantojen käynnistyspalveluiden tarjoajana (PISP) digitaalisen
palveluiden tarjoajalle pankkiyhteyden muodostamiseksi ja maksutoimeksiantojen
toteuttamiseksi suoraan tililtäsi.

-

Kun Neonomics tarjoaa tilitietopalveluita (AIS) nimettynä digitaalisten tilitietopalveluiden
tarjoajana (AISP) tilitietojen toimittamiseksi pankistasi digitaalisten palveluiden
tarjoajalle.

3. Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen perusta
3.1.

Suostumus: Neonomics voi käsitellä henkilötietojasi, kun olet antanut suostumuksen
pankille tai digitaalisten palveluiden tarjoajalle, jolle toimimme AISP:nä tai PISP:nä:
o Maksutoimeksiantojen käynnistäminen
o Hae tilitietosi
o Luovuta tilitiedot digitaalisten palveluiden tarjoajille

3.2.

Sopimuksen toteuttaminen: Neonomics voi käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, kun se on
tarpeen sopimuksen tekemiseksi puolestasi digitaalisen palvelun tarjoajan kanssa.

3.3.

Lain noudattaminen: Neonomics voi käsitellä ja tallentaa henkilötietojasi pakottavan lain
niin vaatiessa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4.1.

Neonomics käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
-

Neonomicsin digitaalisten palveluiden tarjoajan kanssa puolestasi tekemänsä sopimuksen
velvoitteiden täyttämiseksi.

-

Rikosten ja niille altistumisen ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi.

-

Lisäksi Neonomics käsittelee henkilötietoja muilla tavoin lain niin edellyttäessä tai siinä
määrin kuin olet suostunut tällaiseen käsittelyyn.

5. Neonomics rekisterinpitäjänä
5.1.

Neonomics on luovuttamiesi henkilötietojen ja sellaisten henkilötietojen, jotka se on saanut
haltuunsa kun digitaalisten palveluiden tarjoajat käyttävät Neonomicsin palveluita puolestasi,
rekisterinpitäjä.

5.2.

Neonomics toimii rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyä koskien tämän
tietosuojakäytännön mukaisesti.

5.3.

Kun Neonomics toimii rekisterinpitäjänä, se on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä
voimassa olevien sovellettavien säädösten ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. Neonomics tietojenkäsittelijänä
6.1.

Kun digitaalisten palveluiden tarjoaja käyttää omaa PISP- tai AISP-lisenssiään, Neonomics
toimii sellaisten henkilökohtaisten tietojen käsittelijänä, jotka luovutat tai jotka se saa
haltuunsa kun käytät palveluitamme.

6.2.

Mikäli olet antanut suostumuksen omaa lisenssiään käyttävälle digitaalisten palveluiden
tarjoajalle, palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä ja on vastuussa henkilötiedoista, jotka
olet antanut rekisteröinnin yhteydessä tai jatkuvassa asiakassuhteessasi. Tämän takia sinun
on syytä tutustua palveluntarjoajasi tietosuojasääntöihin.

6.3.

Neonomics on velvollinen suojaamaan ja tallentamaan henkilötietosi sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti tietojenkäsittelijänä toimiessaan.

7. Kuinka käsittelemme tietoja?
7.1.

Kun käytät palveluitamme, käsittelemme suostumuksellasi tietojasi kun toimimme puolestasi.
Annat suostumuksesi pankillesi, kun kirjaudut sellaisen digitaalisen palvelun tarjoajan
palveluun, joka käyttää Neonomics-alustaa. Suostumuksesi laajuus määritellään sinun ja
pankkisi välisessä sopimuksessa. Suostumuksesi voi sisältää muun muassa:
-

7.2.

oikeuden noutaa tilitietoja
oikeuden tarkastaa, mihin tileihin ja tilitietoihin digitaalisen palveluntarjoajan on pääsy
Maksutoimeksiantojen käynnistäminen
toiminnot, jotka digitaalisten palveluiden tarjoaja voi suorittaa (esim. maksut)
suostumuksen voimassaoloajan

Pankkisi edellyttää, että annat jokaista uutta digitaalisten palveluiden tarjoajaa koskevan
erillisen suostumuksen sille, että Neonomics toimii puolestasi tietojenkäsittelijänä.

8. Mitä sinua koskevia tietoja Neonomics käsittelee?

8.1.

Kun annat Neonomicsille oikeuden pankkitilisi käyttöön suostumuksellasi ja kun digitaalinen
palveluntarjoaja käyttää palveluitamme puolestasi, meillä on pääsy henkilötietoihisi.

8.2.

Neonomics kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kuten:
-

nimet
tilitiedot
tilien saldot
tapahtumat
maksut
varojen saatavuus

Neonomics ei kerää erityisiä tietoryhmiä – rotu, poliittiset mielipiteet, uskonto, terveydentila
tai seksuaalinen suuntautuminen – paitsi jos olet päättänyt antaa nämä tiedot meille.
9. Henkilötietojen suojaaminen
9.1.

Neonomicsin keräämät henkilötiedot on käsiteltävä ja tallennettava turvallisella tavalla.
Neonomics on laatinut ja dokumentoinut menettelyt ja toimenpiteet tyydyttävän
luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden tietoturvan varmistamiseksi sovellettavien
lakien ja asetusten mukaisesti.

10. Henkilötietojen tallentaminen
10.1.

10.2.

10.3.

Neonomics voi tallentaa henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tehtäviemme
toteuttamiseksi, jotka olemme kuvanneet tämän asiakirjan kappaleessa 4. Mikäli esimerkiksi
käytät maksutoimeksiantojen käynnistyspalveluamme, säilytämme ainoastaan ne
henkilötiedot, jotka keräämme ja käsittelemme käytön perusteella kunnes tapahtuma on
saatu päätökseen.
Poistamme myöhemmin henkilötietosi tai poistamme niistä henkilötunnisteet, ellei laki vaadi
tietojen säilyttämistä. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Neonomicsin on lain nojalla
tallennettava ja arkistoitava, tai tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen
suojaamisen, esimerkiksi oikeudellisen menettelyn ollessa meneillään.
Maksulaitoslisenssimme vaatii myös, että säilytämme maksutunnuksia 10 vuoden ajan
(rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi). Maksutunnuksia käytetään suojaamaan
arkaluontoisia tietoja korvaamalla ne algoritmisesti luodulla numerolla.
Tarkistamme säännöllisesti, onko hallussamme henkilökohtaisia tietoja, jotka on poistettava.
Koska kuitenkin käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi kohdassa 4 mainituissa
tarkoituksissa, todellinen henkilöstötietojen tallennuskausi vaihtelee kyseisistä tarkoituksista
riippuen.

11. Henkilötietojen luovuttaminen
11.1.

Tietoja, jotka voidaan liittää sinuun henkilökohtaisesti, ei jaeta muiden kanssa muuten kuin
lain nojalla tai jos olet siihen nimenomaisesti suostunut.

11.2.

Neonomics ei myy tai vuokraa henkilökohtaisia tietoja kenellekään.

12. Henkilötietojen siirto EU:n / ETAn ulkopuolelle
12.1.

Neonomics ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETAn ulkopuolelle.

13. Oikeutesi

13.1.

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle kaikki henkilötiedot, jotka olemme
sinusta keränneet. Mikäli haluat tehdä tiedonsaantipyynnön, lähetä meille seuraavat tiedot
sähköpostitse osoitteeseen privacy@neonomics.io:
-

nimesi
osoitteesi
pankkisi tai digitaalisen palvelun tarjoajan tiedot ja
ajanjakso, jota koskevat tiedot haluat saada

13.2.

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittely ja / tai lopettaa se. Voit milloin tahansa
vastustaa sitä, että Neonomics käsittelee henkilötietojasi tietyistä olosuhteista johtuen.

13.3.

Sinulla on oikeus peruuttaa kaikki tai osa antamasi suostumuksesta milloin tahansa.

13.4.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Norjan tietosuojaviranomaiselle, mikäli et ole tyytyväinen
henkilötietojesi käsittelyyn. Norjan tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla
osoitteessa www.datatilsynet.no.

14. Muutokset
14.1.

Neonomics voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön noudattaakseen lakisääteisiä
vaatimuksia ja Neonomicsin omia tietojen keruu- ja käsittelymenettelyjä. Jos tehdään
merkittäviä muutoksia, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tällöin sinun on hyväksyttävä
ehdot uudelleen.

15. Kysymyksiä ja yhteystiedot
15.1.

Kaikki tiedustelut: privacy@neonomics.io. Tietosuojavastaavamme (“DPO”, data protection
officer) on Anders Philer. Valitukset DPO:lle: dpo@neonomics.io. Verkko: www.neonomics.io.
Verkkosivujamme koskevat tietosuojakysymykset: admin@neonomics.io Osoite: Neonomics
AS, Torggata 15, 0181 Oslo, Norja. Yrityksen rekisteritunnus 919 041 021.

16. Versiot
16.1.

Tätä tietosuojakäytännön versiota päivitettiin viimeksi joulukuussa 2019.
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