Henkilötietojen käsittely DNB Auto Finance Oy:ssä (”DNB”)
DNB:llä on pitkä kokemus asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä osana liiketoimintaamme. Meille on
tärkeää, että voit luottaa siihen, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja
vastuullisesti. Siksi haluamme kertoa sinulle, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.
GDPR (General Data Protection Regulation) on uusi EU:n tietosuoja-asetus, joka astui voimaan koko
EU:ssa ja ETA:ssa 25.5.2018. GDPR korvaa aiemman tietosuojadirektiiviin perustuvan lainsäädännön.
GDPR:n tarkoitus on vahvistaa yksilön suojaa henkilötietojen käsittelyssä ja luoda yhtenäiset säännöt
kaikkialla Euroopassa. Varmistaaksemme, että käsittelemme henkilötietojasi laillisesti ja vastuullisesti myös
sen jälkeen GDPR astui voimaan, olemme tehneet selvityksen ja muutoinkin sopeuttaneet toimintaamme
uuden lainsäädännön mukaisesti, jotta voimme turvata esimerkiksi GDPR:n mukaiset uudet oikeutesi.
Olemme myös tarkistaneet ja parantaneet toimintatapojamme siten, että voimme poistaa tietosi heti, kun
niitä ei enää tarvita, emmekä säilytä sinusta enempää tietoja kuin mitä tarvitsemme.
Tietosuojaselosteestamme voit lukea, mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi meidän on käsiteltävä niitä.
Siitä voit myös lukea kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on, kun käsittelemme
henkilötietojasi.
Tietosuojaselosteemme löydät täältä.
GDPR:n mukaiset oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää meiltä rekisteriote siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, oikaista, poistaa ja
rajoittaa niitä.
Aivan kuten ennenkin, sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja miten suojaamme
niitä. Vastaamme kaikkiin henkilötietoja koskeviin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 30
päivän kuluessa. Jos tietyn tapauksen käsittely kestää kauemmin, ilmoitamme sinulle, kuinka pyyntösi
käsittely etenee.
Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme korjaamme, anonymisoimme, poistamme tai täydennämme tiedot,
jos tiedämme että tiedot ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia. Sinulla on myös oikeus
täydentää tietoja, jos asiaankuuluvat tiedot ovat puutteellisia.
Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi, jos DNB:llä ei ole hyväksyttävää syytä käsitellä niitä.
Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tilapäisesti.
Löydät yksityiskohtaista tietoa oikeudestasi saada tiedot ja oikaista, poistaa ja rajoittaa niitä
tietosuojaselosteestamme.
Oikeus siirtää tiedot
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada joitain
sinua koskevia henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun
henkilötietojesi käsittely on automatisoitu, ja käsittely perustuu suostumukseesi tai sinun ja meidän välisen
sopimukseen. Sinulle tämä tarkoittaa, että sinulla on esimerkiksi oikeus saada ja siirtää mitä tahansa
henkilötietoja, jotka olet syöttänyt voidaksemme täyttää sopimuksen kanssasi.
Jos haluat pyytää saada tiedot ja oikaista, poistaa ja rajoittaa niitä tai siirtää tiedot, käytä tätä lomaketta.
Linkki lomakkeeseen.

Reskisteriotteen tilaaminen DNB:n käsittelemistä henkilötiedoista jne.
Ohjeet:
Mikäli haluat tilata rekisteriotteen tai käyttää oikeuksiasi, käytä verkkosivuiltamme löytyvää lomaketta ja ota
yhteyttä:
Tietosuoja
DNB Auto Finance Oy, y-tunnus 2960538-8
Osoite: Urho Kekkosenkatu 7B, 00100-Helsinki
tietosuoja@dnbautofinance.fi
Puhelin: 0102060700
Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen osoitteeseen tietosuoja@dnbautofinance.fi

Nimi:

Henkilötunnus:

Kotiosoite:
Katu:
Postinumero:
Kaupunki:
Maa:

Puhelinnumero mistä tavoitamme sinut:
Sähköpostiosoite:

Kerro meille asiakassuhteestasi DNB:hen:
Oletko/oletko ollut DNB Auto Finance Oy:n asiakas
vai yritysasiakkaan edustaja?

Jos edustat/olet ollut yritysasiakkaan edustaja, mitä
yritystä/yrityksiä edustat?

Oikeus saada tiedot ja oikaista, poistaa ja rajoittaa niitä
Sinulla on oikeus pyytää meiltä rekisteriote siitä miten käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi
Rekisteriote
Haluan seuraavat tiedot:
Yleiset henkilötiedot
Luottokortteja koskevat tiedot
Luottoja koskevat tiedot
Autorahoitusta koskevat tiedot
Yritysasiakkaita koskevat
nimenkirjoittaja)

henkilötiedot

(esim.

jos

olet

DNB:n

asiakasyrityksen

edustaja,

DNB:n työsuhdetta koskevat tiedot

Oikaisupyyntö
Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme oikaisemme, anonymisoimme, poistamme tai täydennämme
henkilötietoja, joiden havaitsemme olevan virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia. Sinulla on myös
oikeus täydentää tietoja, jos niistä puuttuu jotakin oleellista. Jos haluat korjata tai täydentää tietoja, ilmoita
meille, mitä tietoja tämä koskee.

Oikaisupyyntö ym.:

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi, jos niiden käsittelylle ei ole enää hyväksyttävää
syytä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tilapäisesti.

Jos haluat poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, ilmoita meille, mitä tietoja tämä koskee.
Poisto- ja rajoituspyyntö:

Tarkemmat tiedot oikeudestasi saada tiedot ja oikaista, poistaa ja rajoittaa niitä löytyvät
Tietosuojaselosteestamme.
Oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada joitain
sinua koskevia henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun
henkilötietojesi käyttö on tomatisoitu, ja käyttömme perustuu suostumukseesi tai sinun ja meidän välisen
sopimukseen.
Jos haluat siirtää tietojasi, ilmoita meille, mitä tietoja tämä koskee ja kenelle tiedot siirretään.
Siirtopyyntö:

Vastaamme kaikkiin näitä tietoja koskeviin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän
kuluessa. Jos tietyn tapauksen käsittely kestää kauemmin, ilmoitamme sinulle, kuinka pyyntösi käsittely
etenee.

-------------------------------------------------------Allekirjoitus

-------------------------------------------------------Paikka ja aika

