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Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Business Finland Venture Capital Oy (y-tunnus 2592216-7)
Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Puhelin: +358 40 543 9252 (Esko Raunio)
2. Yhteydenotot
info@businessfinland.vc
3. Rekisterin nimi
Business Finland Venture Capital Oy:n (jäljempänä ”BFVC”) kontaktitieto-, sijoittaja- ja
sidosryhmärekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
BFVC:n tarkoitus ja tehtävät on säädetty laissa riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin
sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (967/2013, jäljempänä ”Yhtiölaki”). Yhtiölain
mukaan BFVC:n pääomasijoituksiin ja takauksiin liittyvässä päätöksenteossa ja niiden valmistelussa
sovelletaan muun muassa hallintolakia (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on potentiaalisten sijoitusten arviointiin (tunnustelut), BFVC:lle
toimitettuihin sijoitushakemuksiin (hakemukset), sijoituspäätöksentekoon, päätösten
täytäntöönpanoon ja toteutuneisiin sijoituksiin liittyvien tehtävien hoitaminen sekä tapahtumien
järjestäminen BFVC:n ja pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi.
Rekisteröityjen ryhmä
Pääomarahastojen
hallinnointiyhtiöiden tiimien
jäsenet
Sijoitusta hakevien tiimien jäsenet
(hakemus-, päätös- ja päätöksen
täytäntöönpanovaiheet)
Potentiaalisten sijoitusta hakevien
tiimien jäsenet (tunnustelut)
Pääomarahastojen
hallinnointiyhtiöiden, sijoitusta
hakevien tiimien ja potentiaalisten
sijoitusta hakevien tiimien
neuvonantajien (esim. rahaston
strategiaan liittyvä
erityisosaaminen, juridinen,
verotus) yhteyshenkilöt
Business Finland Venture Capital Oy
y-tunnus: 2592216-7
Kotipaikka: Helsinki

Tietoja käytetään
Sijoituksen hallinnointi

Käsittelyn peruste
Lakisääteinen velvoite,
Oikeutettu etu

Sijoituspäätöksen valmistelu ja
tekeminen sekä täytäntöönpano

Oikeutettu etu, Suostumus

Sijoitusmahdollisuuden tunnustelu ja
sijoituspäätöksen valmistelu
Sijoituksen hallinnointi, sijoituspäätöksen
valmistelu, tekeminen ja täytäntöönpano
sekä sijoitusmahdollisuuden tunnustelu

Oikeutettu etu, Suostumus
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Referenssitietojen antajat
Pääomarahastojen
kanssasijoittajat, luonnolliset
henkilöt
Potentiaalisten kanssasijoittajien
yhteyshenkilöt
Tapahtumiin osallistujat

Sijoitusmahdollisuuden tunnustelu ja
sijoituspäätöksen valmistelu
Sijoituksen hallinnointi

Oikeutettu etu, Suostumus

Sijoitusmahdollisuuden tunnustelu ja
sijoituspäätöksen valmistelu
Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen.
BFVC:n tapahtumien järjestäminen,
tapahtumiin liittyvä viestintä sekä
palautteen kerääminen.
Tapahtumissa otettuja kuvia voidaan
käyttää tapahtumaviestinnässä
esimerkiksi BFVC:n internet-sivuilla
taikka BFVC:n toimintaa esittelevässä
aineistossa.

Oikeutettu etu

Sopimus

Oikeutettu etu

Yhtiölain tarkoituksen toteuttamiseksi BFVC voi luovuttaa potentiaalisten sijoitusta hakevien tiimien
jäsenten, sijoitusta hakevien tiimien jäsenten ja pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden jäsenten
yhteystietoja potentiaalisten kanssasijoittajien yhteyshenkilöille tai muille potentiaalisten
rahastosijoittajien yhteyshenkilöille. Tämä tapahtuu välittämällä yhteystiedot molemmille tahoille
(”introt”) tai suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei käytetä profilointitarkoituksiin.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.
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5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot
x = tieto on aina
z = tapauskohtainen tieto
Henkilön nimi
Syntymäaika
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Yhteyspuhelinnumero
Yhteyssähköpostiosoite
Muu yhteys (esim. Skype)
Työosoite
Kotiosoite
Koulutus ja/tai arvo
Työnantaja
Ammatti
Henkilön kuva
Ansioluettelotietoja
Pääomasijoitusten track record tietoja
Due Diligence -haastattelutietoja
Perustelut referenssinantajaksi
valikoitumiseksi
Referenssitiedot
Maksuhäiriötiedot
Kaupparekisteritietoja
Manager Due Diligence -tietoja
(AML -kysely, kopio
henkilötodistuksesta,
kaupparekisteri- ja
osakasrekisteritietoja)
Tapahtumajärjestelytietoja (esim.
ruokailu, allergiat)
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6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta (a) sijoituskohderahaston toimikauden
päättymisestä, (b) hakemusprosessin päättymisestä, (c) tunnusteluprosessin päättymisestä
taikka edellä mainittuja pidemmän ajan, jos laki ja säännökset niin edellyttävät. Säilytysaika
lasketaan viimeksi päättyneen prosessin mukaan. Esimerkiksi, jos prosessin tuloksena on
toteutunut rahasto, säilytetään myös hakemus- ja tunnusteluvaiheissa saatuja henkilötietoja
kohdan (a) mukaisesti.
Pääomarahastojen kanssasijoittajien henkilötiedot säilytetään edellä kohdan (a) mukaisesti.
Referenssitietojen antajien ja potentiaalisten kanssasijoittajien henkilötiedot säilytetään edellä
kohdan (a), (b) tai (c) mukaisesti riippuen prosessin lopputuloksesta.
Tapahtumiin osallistujien henkilötiedot säilytetään enintään kaksi (2) vuotta tapahtuman
kalenterivuoden päättymisestä.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
-

Kohderahastojen hallinnointiyhtiöt
Sijoituksen hakijat ja potentiaaliset hakijat ja näiden sijoitustiimin jäsenet
Suomen Asiaskastieto Oy
Patentti- ja rekisterihallitus
Verohallinto

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Verohallinnolle sijoituksen hakijan tai
potentiaalisen hakijan ja näiden vastuuhenkilöiden mahdollisten maksuhäiriöiden ja
verovelkojen tarkistamiseksi.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen perusteet
Paperilla toimitettuja tietoja säilytetään yhtiön lukitussa toimitilassa. Toimitilaan on pääsy vain
erikseen oikeuden saaneilla.
Pääsy sähköiseen tietosisältöön on yhtiön henkilöstöllä ja johdolla. Pääsy on suojattu
henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Business Finland Venture Capital Oy
y-tunnus: 2592216-7
Kotipaikka: Helsinki

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
PL 1014, 00101 Helsinki

www.businessfinland.vc
info@businessfinland.vc

5/6

11. Automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tietoja ei käytetä päätöksentekoon, jolla on oikeusvaikutuksia henkilölle ja joka
perustuu automaattiseen tietojen käsittelyyn kuten profilointiin.
12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa
itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa
rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen
kohdan 14 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen
tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
13. Muut henkilötiedon käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
a. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tavanomainen
tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
b. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan
tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän
tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta
tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa,
ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin kun käsittely perustuu
sopimukseen tai suostumukseen.
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c. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
14. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi
käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä info@businessfinland.vc.
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