TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ – NEONOMICS AS

1. Yleistä
1.1.

Neonomics on sitoutunut henkilökohtaisten oikeuksiesi täysimittaiseen suojeluun ja
henkilökohtaisten tietojesi turvaamiseen. Tätä tietosuojakäytäntöä (“Käytäntö”) sovelletaan,
kun Neonomics AS, rek. nr. 919 041 021, Torggata 15, 0181 Oslo, Norja, (“Neonomics”),
tarjoaa rahoituspalveluja digitaalipalvelujen tarjoajille, joihin siirryt verkon tai sovelluksen
kautta, ja selostaa, minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme tuotteidemme ja palvelujemme
kautta (“Palvelut”). Tässä käytännössä selostetaan myös, miten käytämme Henkilötietoja,
keiden kanssa niitä jaamme, oikeuksistasi ja valinnoistasi ja miten voit ottaa meihin yhteyttä
tietosuojakäytännöistämme. Tämä käytäntö ei koske kolmantena osapuolena olevia
verkkosivustoja, tuotteita tai palveluja, vaikka ne linkittyvät Palveluihimme tai
sivustoihimme, ja sinun on otettava kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt
huomioon huolellisesti.

1.2.

Neonomics on norjalainen maksulaitos, jonka Norjan rahoitusvalvontaviranomainen on
lisensoinut tarjoamaan Maksutoimeksiantopalveluja (‘PIS’) ja tilitietopalveluja (‘AIS’).

1.3.

Suostumuksellasi annamme digitaalipalvelujen tarjoajille mahdollisuuden ottaa yhteyttä
pankkeihisi ja saada pääsyn pankkitileihisi liittyviin henkilötietoihisi, mukaan luettuna “asiaan
kuuluvat henkilötietosi” pyytämäsi palvelun käyttöön ottamiseksi.

1.4.

Palvelujemme käyttämiseksi sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muuten oikeutettu
tekemään sopimuksia ja suostuttava tähän tietosuojakäytäntöön.

1.5.

Kuten todetaan Neonomicsin käyttöehdoissa; käyttäen Palvelujamme valtuutat
asianomaisesti Neonomicsin maksutoimeksiantopalveluksi (“PISP”) ja / tai tilitietopalvelun
tarjoajaksi (“AISP”) pääsemään verkkopankkitileihisi, jotka toimivat sinulta saamiensa
ohjeiden mukaan.

1.6.

Neonomicsin Palvelujen käsittelemät tiedot käsitellään sovellettavan lainsäädännön ja Norjan
tietosuojaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

1.7.

Neonomics voi tarjota lisätuotteita ja -palveluja verkossa yrityksille tässä
Tietosuojakäytännössä kuvattujen Palvelujen lisäksi. Koska henkilökohtaisesti tunnistettavien
tietojen kerääminen ja käyttäminen saattaa vaihdella saatavilla olevien tuotteiden ja
palvelujen kesken, riippumatta siitä, missä vaiheessa henkilötietoja kerätään, Neonomics
tarjoaa tietoja, joissa selitetään:
•
•
•

Mitä tietoja kerätään
Miten tietoja voidaan käyttää
Mitä vaihtoehtoja sinulla on tietojen keräämiseen ja käyttämiseen vaikuttamiseksi

2. Milloin käsittelemme tietoja?
2.1.

Neonomics käsittelee henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:
-

Kun Neonomics tarjoaa maksutoimeksiantopalvelua maksutoimeksiantopalvelun
nimettynä tarjoajana saadakseen yhteyden pankkisi järjestelmään ja tileihin
suorittaakseen maksutoimeksiantoja suoraan pankkitililtäsi - toimien sinulta saamiensa
ohjeiden mukaan maksun suorittamiseksi.

-

Kun Neonomics tarjoaa tilitietopalvelua tilitietopalvelujen nimettynä tarjoajana
digitaalipalvelun tarjoajan puolesta tarjotakseen tilitietoja pankistasi - toimien sinulta
saamiensa ohjeiden mukaan palvelun suorittamiseksi.

3. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste

3.1.

Sopimuksen velvoitteiden täyttäminen: Neonomics käsittelee henkilötietojasi sen ollessa
tarpeen sinun ja Digitaalipalvelun tarjoajan välisen sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi.
Neonomics kerää maksu- ja tilitietosi, jotka ovat peräisin pankeista, ja tarjoaa maksu- ja/tai
tietopalveluja, joita olet pyytänyt Digitaalipalvelun tarjoajan kautta.

3.2.

Lain noudattaminen: Neonomics voi käsitellä ja tallentaa henkilötietojasi, kun se on
tarpeen täyttämään oikeudellinen vaatimus, johon Neonomics on lain nojalla velvoitettu.
Esimerkkejä oikeudellisista velvoitteista johtuvasta käsittelemisestä:
•
Tunne Asiakkaasi vaatimukset
•
Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petollisten menettelyjen torjunta,
havaitseminen ja tutkinta
•
Pakotteiden tarkastus
•
Kirjanpitomääräykset
•
Ilmoitukset veroviranomaisille, poliisiviranomaisille, lainvalvontaviranomaisille,
valvontaviranomaisille

3.3.

Oikeutettu etu: Neonomics käsittelee henkilötietojasi, kun siihen on oikeutettu etu,
esimerkiksi tapahtumien valvominen petollisten menettelyjen havaitsemiseksi.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
4.1.

Neonomics käyttää ja jakaa sinusta kerättyjä henkilötietoja useisiin eri tarkoituksiin eri
oikeusperusteiden nojalla.

4.2.

Yleisesti ottaen Neonomics käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

4.3.

-

Neonomicsin hyväksymien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi digitaalisen
palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi puolestasi.

-

Rikollisten toimien torjunta ja tunnistaminen / selvittäminen sekä oikeudellisten
velvoitteiden täyttäminen.

-

Lisäksi Neonomics käsittelee henkilötietojasi silloinkin, kun siihen ei ole pakkoa, kun olet
suostunut kyseiseen käsittelyyn.

Jos henkilötietojasi on käsiteltävä mihinkään muihin tarkoituksiin, joita ei ole selostettu tässä
tietoturvakäytännössä, Neonomics takaa ilmoittavansa tästä sinulle, ennen kuin se alkaa
kyseisen henkilötietojesi käsittelyn.

5. Neonomics rekisterinpitäjänä
5.1.

Neonomics on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, joita se on käsitellyt
maksutoimeksiantopalvelujen (“PIS”) ja tilitietopalvelujen (“AIS”) tarjoamiseksi.

5.2.

Neonomics toimii henkilötietoja käsittelevänä rekisterinpitäjänä tässä Tietoturvakäytännössä
esitetyllä tavalla.

5.3.

Kun Neonomics toimii rekisterinpitäjänä, Neonomics on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä
kulloinkin sovellettavan määräysten ja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. Neonomics rekisterinpitäjänä
6.1.

Neonomics on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, joiden avulla voidaan tunnistaa
käyttäjien ja käyttäjien laitteiden (kuten laitetunniste ja istuntonumero) DSP-sovelluksessa
tai verkkosivustolla.

6.2.

Neonomicsilla on velvollisuus turvata ja tallentaa henkilötietosi sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti toimiessaan rekisterinpitäjänä.

7. Miten käsittelemme tietoja?
7.1.

Käyttäessäsi Palvelujamme käsittelemme tietojasi toimiaksemme puolestasi,
suostumuksellasi. Sinä annat suostumuksesi pankillesi kirjoittautuessasi Digitaalipalvelun
tarjoajaan, joka käyttää Neonomics-alustaa. Suostumuksesi soveltamisala päätetään sinun ja
pankkisi välisessä sopimuksessa. Suostumuksesi soveltamisalaan voivat kuulua muun
muassa:
-

Pääsy tilitietojen hakuun
Mihin tileihin ja mihin tilitietoihin sallit pääsyn
Maksutoimeksiantoja varten
Mitä toimintoja Digitaalipalvelun tarjoaja voi suorittaa (tilitiedot tai maksutoimeksianto)
Minkä pituisen ajan suostumus on voimassa

8. Mitä tietoja Neonomics käsittelee sinusta?
8.1.

Kun valtuutat Neonomicsin pääsemään suostumuksellasi pankkiisi ja kun digitaalisen palvelun
tarjoaja käyttää palvelujamme puolestasi, meillä on pääsy henkilötietoihisi. Riippuen siitä,
miten olet vuorovaikutuksessa kanssamme ja mikä on sen tarkoitus, me keräämme ja
käsittelemme sinusta erityyppisiä henkilötietoja.

8.2.

Jotta voisit ymmärtää, minkätyyppisiä sinua koskevia henkilötietoja me voimme käsitellä,
olemme luokitelleet henkilötiedot seuraaviin luokkiin:
-

-

-

Nimi
Tilitiedot
o IBAN/BBAN
o Tilin nimi ja tyyppi
o Saldo
o Valuutta
Tapahtumat
o Tapahtuman viite
o Tapahtuman määrä
o Tapahtuman kirjauspäivämäärä
o Tapahtuman arvopäivämäärä
o Tapahtuman arvo
o Tapahtuman valuutta
Maksutiedot
Käytettävissä olevat varat
Laitteen tunnus / tekniset tiedot ja henkilökohtainen tunnistenumero tunnistamaan sinut

Neonomics ei kerää tiettyihin erityisluokkiin kuuluvia tietoja - kuten tietoja rodustasi,
poliittisista mielipiteistäsi, uskonnostasi, terveydestä tai sukupuolisesta suuntautumisestasi ellei valintasi ole, että näitä tietoja annetaan meille.
9. Henkilötietojen turvaaminen
9.1.

Neonomicsin keräämät henkilötiedot käsitellään ja tallennetaan turvallisella ja varmalla
tavalla. Neonomics on vahvistanut ja dokumentoinut menettelyjä ja toimenpiteitä, joilla
varmistetaan riittävä tietoturva, joka koskee luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta
sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

10. Henkilötietojen tallentaminen
10.1.

10.2.

10.3.

Neonomics voi tallentaa henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen tämän
Käytännön kohdassa 4 selostettuihin tarkoituksiin. Esimerkiksi, jos käytät
maksutoimeksiantopalvelua, me tallennamme tältä osin keräämiämme ja käsittelemiämme
henkilötietojasi vain siihen asti, että tapahtuma on saatettu päätökseen ja mahdolliset
oikeudelliset velvoitteet on täytetty, vrt. kohta 10.2. jäljempänä.
Sen jälkeen me poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, jollei meillä ole lakisääteistä
velvollisuutta tallentaa tietoja. Neonomicsilla on lakisääteinen velvollisuus tallentavaa ja
arkistoida tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen suojaamiseksi,
esimerkiksi jos meneillään on oikeusprosessi. Maksutoimeksiantolisenssimme edellyttää
meidän myös säilyttävän tokenit 5 vuotta (rahanpesun ja terrorimin rahoituksen torjunnan
tarkoitukseen). Maksu-tokeneita käytetään suojelemaan arkaluonteisia tietoja korvaamalla ne
algoritmisesti tuotetulla numerolla.
Tarkastamme säännöllisesti, onko meillä henkilötietoja, jotka on poistettava. Kuitenkin
käsitellessämme henkilötietojasi kohdassa 4 selostettuihin tarkoituksiin, varsinainen kausi,
jonka ajan henkilötiedot tallennetaan, vaihtelee kyseisten erityistarkoitusten mukaan.

11. Henkilötietojen luovuttaminen
11.1.

Tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun henkilökohtaisesti, ei jaeta muiden kanssa, ellei siihen
oli lakisääteistä velvollisuutta tai ellet ole nimenomaisesti suostunut siihen.

11.2.

Neonomic ei myy mitään henkilötietojasi kenellekään.

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

Neonomics ei siirrä henkilötietojasi EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

13. Oikeutesi
13.1.

Sinulla on oikeus pyytää meitä antamaan itsellesi sinusta keräämämme henkilötiedot.
Halutessasi voi lähettää meille sähköpostia osoitteeseenprivacy@neonomics.iotehdäksesi
tiedonsaantipyynnön, jossa mainitaan:
-

13.2.

Nimesi
Osoitteesi
Pankkisi tai digitaalipalvelun tarjoajan tiedot ja
Kausi, jolta haluat saada tiedot.

Jollei sovellettavasta oikeudesta muuta johdu, sinulla voi olla seuraavat oikeudet, jotka
koskevat henkilötietojasi, joiden rekisterinpitäjä me olemme:
•
Oikeus pyytää, että Neonomics oikaisee tai päivittää henkilötietosi, jotka ovat vääriä,
epätäydellisiä tai vanhentuneita;

•
•
•

Oikeus pyytää, että Neonomics poistaa henkilötietosi joissakin lain edellyttämissä
olosuhteissa;
Oikeus pyytää, että Neonomics rajoittaa henkilötietojesi käyttöä joissakin
olosuhteissa ja
Oikeus pyytää, että Neonomics vie toiseen yritykseen, kun se on teknisesti
mahdollista, henkilötietosi, jotka ovat meidän hallussamme Palvelujen tarjoamiseksi
sinulle.

13.3.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu aikaisemmin antamaasi suostumukseen, sinulla on
oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Sinulla voi olla oikeus myös vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteesi perusteella.

13.4.

Jos haluat tehdä valituksen Neonomicsin tietojen käsittelystä, jota ei ole ratkaistu
tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä Norjan tietosuojaviranomaiseen. Löydät Norjan
tietosuojaviranomaisen yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.no.

14. Tarkistukset
14.1.

Neonomics voi tehdä tarkistuksia tähän tietosuojakäytäntöön lakisääteisten edellytysten ja
Neonomicsin omien tietojen keräämis- ja käsittelymenettelyjen mukaisesti. Jos tehtävät
tarkistukset ovat merkittäviä, ilmoitamme sinulle sähköpostilla. Siinä tapauksessa sinun on
hyväksyttävä käyttöehdot uudestaan.

15. Kysymykset ja yhteydenottotiedot
15.1.

Kaikki tiedustelut: privacy@neonomics.io. Tietosuojavastaavamme (“DPO”) on Anders Philer.
Valitukset tietosuojavastaavalle: dpo@neonomics.io. Verkko: www.neonomics.io. Tietosuojaa
koskevat ongelmat verkkosivuistamme: admin@neonomics.io. Osoite: Neonomics AS,
Torggata 15, 0181 Oslo, Norway. Yritystunnus nr. 919 041 021.

16. Versiot
16.1.

Tämä Tietosuojakäytännön versio päivitettiin viimeksi marraskuussa 2020.
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