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Viimeisin päivitys 19.3.2021 

SweepBankin periaatteet asiakkaiden 

henkilötietojen käsittelylle 

(tietosuojalauseke) 
Nämä asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet (jäljempänä myös periaatteet) kuvaavat tavat, joilla 

SweepBank (jäljempänä myös me) käsittelee asiakkaidensa ja muiden rekisteröityjen henkilötietoja (jäljempänä myös sinä) 

tarjoamiensa palveluiden ja tuotteiden yhteydessä. Nämä periaatteet koskevat sinua, jos olet käyttänyt tai aikonut käyttää 

tuotteitamme ja palveluitamme, sinulla on jokin muu yhteys niihin tai olet ilmaissut halusi saada tietoa niistä.  

1. Määritelmät 

1.1. Asiakas – luonnollinen henkilö, joka käyttää, on käyttänyt tai ilmaissut aikeen käyttää SweepBankin tarjoamia 

tuotteita tai tehdä sen kanssa takuusopimuksen tai joka on ilmaissut haluavansa saada lisätietoja SweepBankin tuotteista 

ja/tai palveluista. 

1.2. Sopimus – SweepBankin ja asiakkaan välille solmittu sopimus. 

1.3. Tietosuojamääräykset – kaikki sovellettavat lait ja määräykset, jotka sääntelevät henkilötietojen käsittelyä 

(mukaan lukien GDPR). 

1.4. Rekisteröity – luonnollinen henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti jonkin tunnistetiedon 

perusteella. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, tunnistenumero, paikkatiedot, verkkopalvelutunnus ja yksi tai useampi 

luonnollisen henkilön fyysiseen, psyykkiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen 

identiteettiin liittyvä tekijä. 

1.5. Ferratum Group – SweepBank ja muut yritykset, joiden enemmistöosakas on suoraan tai välillisesti SweepBankin 

emoyritys Ferratum Oyj (Kaupparekisteritunnus 1950969-1, osoite Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki). 

1.6. GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016 

luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 

95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 

1.7. Henkilötiedot – mikä tahansa rekisteröityyn liittyvä tieto. Myös pankkisalaisuuden alaisiin tietoihin voi sisältyä 

henkilötietoja.  

1.8. Käsittely – mikä tahansa toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai niitä sisältäviin 

tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti: tietojen keräys, tallentaminen, säilytys, 

muokkaus, pääsyn myöntäminen, kyselyt, siirrot, tarkastelu jne. 

1.9. SweepBank – Ferratum Bank p.l.c., Maltan yritysrekisteritunnus C 56251, osoite ST Business Centre 120, The 

Strand, Gzira, GZR 1027, Malta; puhelin +35627781088; sähköposti help.fi@sweepbank.com.  
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2. Rekisterinpitäjä 

2.1. SweepBank on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, joten se katsotaan GDPR:n puitteissa rekisterinpitäjäksi.  

2.2. Koska SweepBank on Maltan tasavallan lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys, henkilötietojen käsittelyä 

määräävät Maltan lait ja SweepBankin ja asiakkaan välisen suhteen pääasiallinen kieli on englanti. Mikäli näiden 

periaatteiden englanninkielisen version ja muiden kieliversioiden välillä ilmenee eroja tai ristiriitoja, englanninkielistä 

versiota sovelletaan ensisijaisesti.  

3. Henkilötietojen kerääminen 

3.1. SweepBank kerää henkilötietojasi seuraavilla tavoilla: 

3.1.1. Mikäli haet meiltä lainaa tai pyydät meiltä muita tuotteita tai palveluita, annat henkilötietosi suoraan meille. Lisäksi 

keräämme henkilötietoja myös Ferratum-konsernilta (jos olet aiemmin käyttänyt sen tuotteita tai palveluita) sekä muista 

ulkoisista lähteistä. Näihin ulkoisiin lähteisiin lukeutuvat muiden muassa julkiset ja yksityiset rekisterit (esim. Asiakastieto, 

CREFO ja vastaavat tietokannat), joita SweepBank käyttää asiakkaidensa tunnistukseen, henkilöllisyyden varmistukseen sekä 

luotto- ja riskiarviointeihin. Sinulta edellytettävät henkilötiedot riippuvat pyytämistäsi tuotteista tai palveluista ja esimerkiksi 

siitä, oletko hakemassa lainaa, tallettamassa rahaa vai toimimassa takaajana. 

3.1.2. Automaattinen tiedonkeräys SweepBankin verkkosivuston käytön yhteydessä. Tätä kuvataan tarkemmin 

evästeilmoituksessamme, joka on saatavilla osoitteessa 

https://cdn.sweepbank.com/documents/19_03_2021_SweepBank_Cookies_Declaration_FI.pdf. 

4. Käsitellyt henkilötiedot 

4.1. Koska SweepBank tarjoamat tuotteet ja palvelut liittyvät rahoitukseen, keräämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

4.1.1. Asiakassopimuksen solmiminen ja toteuttaminen. Tähän sisältyy asiakkaan tarkoituksenmukainen tunnistus sekä 

asiakasta koskevat luotto- ja riskiarvioinnit, joilla selvitetään, voidaanko sopimusta muodostaa ja millä ehdoilla. Käsittelyn 

oikeusperuste on joko asiakassopimuksen solmiminen ja toteuttaminen tai SweepBankin oikeutettu etuun liittyvä tarve 

varmistaa asiakkaan luotettavuus ja luottokelpoisuus sekä kerätä erääntyvät maksusuoritukset. 

4.1.2. Lakiin (esim. rahanpesun estolakeihin) ja terrorismin rahoittamiseen liittyviin sääntöihin ja määräyksiin perustuvien 

velvollisuuksiemme täyttäminen, jotta asiakkaat saadaan tunnistettua asianmukaisesti ja heidän luotettavuutensa ja 

luottokelpoisuutensa saadaan varmistettua. 

4.1.3. Oikeuksiemme turvaaminen (oikeudellisten vaateiden nostaminen ja toteuttaminen sekä niitä vastaan 

puolustautuminen). Kyseisen käsittelyn oikeusperusteeksi katsotaan SweepBankin oikeutettu etu. 

4.1.4. Tuotteidemme ja palveluidemme laadun arviointi ja kehittäminen (esim. asiakaspalvelu ja laadunarviointipalvelu). 

Kyseisen käsittelyn oikeusperusteeksi katsotaan SweepBankin oikeutettu etu. 

4.1.5. Nykyisten ja mahdollisten palveluntarjoajiemme laadun arviointi, jonka avulla arvioimme ja kehitämme asiakkaille 

tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden laatua. Kyseisen käsittelyn oikeusperusteeksi katsotaan SweepBankin oikeutettu 

etu. 

4.2. Edellä mainittuihin tarkoituksiin SweepBank käsittelee seuraavia henkilötietoja:  

4.2.1. tunnistetiedot (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäpäivä, synnyinpaikka, kansallisuus, tietoja tunnistusasiakirjasta 

ja kopio kyseisestä asiakirjasta, kasvotunnistuksen tai muun tunnistuksen tulokset, ääni, kuva, video, allekirjoitus, osoite) 

4.2.2. yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestintäkieli) 
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4.2.3. pankkitiedot (esim. pankkitunnus, tilinhaltija, tilinumero, pankkitilin tapahtumatiedot, mikäli olet antanut 

suostumuksesi) 

4.2.4. ammatilliset tiedot (esim. tämänhetkinen ja aiempi työnantaja sekä asema) 

4.2.5. talouteen liittyvät tiedot (esim. palkka, tulot, omaisuus, velat, omistuskiinteistöt, verotiedot) 

4.2.6. omaisuuden alkuperää koskevat tiedot (esim. työnantajaan, pankkitapahtumien toisiin osapuoliin, liiketoimiin ja 

todellisiin edunsaajiin liittyvät tiedot, tulojesi ja omaisuutesi lähteen osoittavat tiedot) 

4.2.7. luottokelposuutta/luotettavuutta koskevat tiedot (esim. maksukäyttäytymistä koskevat tiedot, SweepBankille tai 

muille henkilöille aiheutetut vahingot, asianmukaiseen huolellisuuteen liittyvät tiedot, joiden avulla SweepBank voi 

toteuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estotoimenpiteet ja varmistaa kansainvälisten pakotteiden 

noudattamisen – sisältää myös liiketoimintasuhteen tarkoituksen ja tiedon siitä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen 

henkilö) 

4.2.8. lakiin perustuvien velvoitteidemme toteuttamisen yhteydessä saadut tiedot (esim. tiedot, jotka saadaan 

tutkintaelinten, notaarien, veroviranomaisten, tuomioistuinten ja ulosottomiesten lähettämistä kyselyistä) 

4.2.9. viestintätiedot (esim. sähköpostit, puhelutallenteet) 

4.2.10. henkilökohtaisen SweepBank-tilisi sisäänkirjautumistiedot 

4.2.11. SweepBankin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot (esim. sopimuksen toteuttaminen ja laiminlyönti, 

tapahtumahistoria, jätetyt hakemukset, pyynnöt ja valitukset)   

5. Suostumukseen perustuva käsittely  

5.1. SweepBank käsittele henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella (esim. suoramarkkinoinnin tai 

kaksoisolentokohderyhmien valmistelun ja kooston yhteydessä). 

5.2. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä 

SweepBankiin käyttäen kohdassa 11 annettuja yhteystietoja. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta 

peruutusta edeltäneen suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen.  

5.3. Sähköpostitse lähetettävien suoramarkkinointiviestien osalta voit peruuttaa suostumuksesi ja tulevat 

markkinointiviestit myös napsauttamalla kunkin viestin lopussa olevaa tilauksenperuutuslinkkiä. 

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

6.1. Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin avulla SweepBank päättää, hyväksytäänkö vai hylätäänkö asiakkaan 

pyyntö saada tuotteita tai palveluita täysin vai osittain. 

6.2. Päätös pohjataan hakemuksesta saatuihin tietoihin, muista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin 

sekä asiakkaan aiempaan maksukäyttäytymiseen SweepBankin, Ferratum-konsernin ja muiden rahoituspalveluiden 

tarjoajien asiakkaana. Henkilötietojen erityisryhmiä ei käsitellä (esim. terveystietoja, biometrisiä tietoja).  

6.3. Profilointia ja automaattista päätöksentekoa tarvitaan, jotta sopimus voidaan muodostaa, SweepBank voi täyttää 

asiakkaan tunnistamiseen liittyvät oikeudelliset velvoitteensa, asiakkaan luottokelpoisuus saadaan arvioitua ja tarvittavat 

petostentorjunta- ja rahanpesunestomenettelyt voidaan toteuttaa. Automaattisen päätöksenteon avulla SweepBank 

varmistaa, että olet riittävän luotettava ja luottokelpoinen täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteesi. Lisäksi se auttaa 

meitä tekemään oikeudenmukaisia ja vastuullisia päätöksiä, pienentämään inhimillisten virheiden, syrjinnän ja vallan 
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väärinkäytön riskiä ja nopeuttamaan päätöksentekoprosessia siinä määrin kuin SweepBankille lähetettyjen hakemusten 

suuri määrä sen sallii.  

6.4. Automaattinen päätöksenteko voi estää tiettyjä asiakkaita käyttämästä tuotteitamme tai palveluitamme. 

Käytössämme on asianmukaiset toimenpiteet asiakkaan oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen suojaamiseen. 

Vakuutamme myös, että testaamme automaattiset menetelmät (esim. luottoluokitusmenetelmät) säännöllisesti 

oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Jos kuitenkin haluat kyseenalaistaan jonkin 

automaattisista päätöksistä tai ilmaista asiasta oman näkemyksesi, ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa 11 annettuja 

yhteystietoja.  

6.5. Yllä mainitun lisäksi SweepBank hyödyntää myös profilointia sen tuotteita ja palveluita käyttävien asiakkaiden 

vakavaraisuuden selvittämisessä. Profiloinnin avulla määritetään, tarjotaanko tietyille olemassa oleville asiakkaille 

korkeampia luottosummia tai muita vastaavia tuotteita ja palveluita. Mainitun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu 

markkinoida yhtiömme tuotteita ja palveluita. Profiloinnin tuloksena tietyille asiakkaille ei välttämättä lähetetä kyseisiä 

tarjouksia. Tässä yhteydessä profilointi ei kuitenkaan aiheuta asiakkaille minkäänlaisia oikeudellisia tai muitakaan 

merkittäviä vaikutuksia, sillä profilointia ei vaikuta olemassa oleviin sopimuksiin ja asiakkailla on mahdollisuus hakea uutta 

lainaa omasta aloitteestaan.  

7. Henkilötietojen luovutus 

7.1. Koska SweepBankin tuotteet ja palvelut liittyvät rahoitukseen, meidän on luovutettava henkilötietojasi päivittäisen 

liiketoiminnan yhteydessä maksutoimitusten käsittelyä, asiakastilien hallintaa ja julkisille toimielimille lähetettäviä raportteja 

varten. Tietoja luovuttaessamme kunnioitamme aina rahoitusalan salassapitovelvoitteita. 

7.2. Jaamme henkilötietoja vain huolellisesti valikoiduille ja luotetuille kumppaneille, jotka SweepBank on valinnut tai 

haluaa valita tarjoamaan tuotteita ja palveluita sen lukuun, sekä lainvaatimia toimenpiteitä toteuttaville kolmansille 

osapuolille tämän asiakirjan lausekkeiden niin edellyttäessä, lain vaatiessa (esim. SweepBank on velvollinen luovuttamaan 

henkilötietojasi viranomaisille) tai asiakkaan suostumuksella.  

7.3. SweepBank voi luovuttaa henkilötietojasi seuraaville kumppaneille ja kolmansille osapuolille: 

7.3.1. Muut Ferratum-konsernin toimijat. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on SweepBankin oikeutettu etu 

varmistaa sopimuksen toteuttaminen tai laillinen velvoite varmistaa SweepBankin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden 

soveltuvuus ja asianmukainen mitoitus asiakkaan tarpeisiin. 

7.3.2. SweepBankin yhteistyökumppanit, joiden kanssa SweepBank tarjoaa ja markkinoi yhteisiä tuotemerkkejä käyttäviä 

tuotteita ja palveluita. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on joko asiakkaan suostumus tai SweepBankin oikeutettu 

etu tarjota mainittuja tuotteita ja palveluita olemassa oleville tai tuotteita tai palveluita hiljattain käyttäneille asiakkaille. 

7.3.3. Henkilötietojen käsittelijät ja niiden alihankkijat, kuten lailliset ja muut neuvojat, tallennuspalveluntarjoajat, 

telemarkkinointi- ja kyselypalveluiden tarjoajat, viestintäpalveluiden tarjoajat, tunnistus- ja sertifiointipalveluiden tarjoajat, 

korttipalveluiden tarjoajat, laskutus- ja maksupalveluiden tarjoajat, luotto- ja talouslaitokset, tiedonharavointi-, 

luottoluokitus- ja luottotarkistuspalveluiden tarjoajat, verkossa ja sen ulkopuolella toimivat välittäjät, IT-palveluiden 

tarjoajat jne. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on joko asiakkaan suostumus tai SweepBankin oikeutettu etu 

varmistaa liiketoiminnan sekä tuote- ja palvelutarjonnan jatkuvuus, mihin liittyy myös tuotteiden ja palveluiden 

tarjoamiseen tarvittava rahoitus ja myöntämiemme lainojen takaisinmaksu. 

7.3.4. Luottoraportteja tarjoavat luottotietotoimistot. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on SweepBankin 

oikeutettu etu varmistaa sopimuksen toteuttaminen tai laillinen velvoite noudattaa vastuullisen luotonannon periaatteita. 
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7.3.5. Maksulaiminlyöntejä koskevien tietokantojen ylläpitäjät. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on SweepBankin 

oikeutettu etu varmistaa sopimuksen toteuttaminen tai laillinen velvoite varmistaa SweepBankin tarjoamien tuotteiden ja 

palveluiden soveltuvuus ja asianmukainen mitoitus asiakkaan tarpeisiin. 

7.3.6. Maltan keskuspankki, jolle tietoja luovutetaan yli 5 000 euron lainoja myönnettäessä, jotta tiedot voidaan kirjata 

keskitettyyn luottorekisteriin. Kyseisen käsittelyn oikeusperusteena on laillinen velvoite noudattaa Maltan keskuspankkia 

koskevaa direktiiviä nro. 14. 

7.3.7. Perintätoimistot ja ulosottomiehet. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on SweepBankin oikeutettu etu 

varmistaa sopimuksen toteuttaminen. 

7.3.8. SweepBankin tilintarkastajat ja valvojat. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena ovat SweepBankin lakisääteiset 

velvoitteet. 

7.3.9. Muut kumppanit ja kolmannet osapuolet, joille osoitamme, annamme tai siirrämme oikeuksiamme tai 

velvollisuuksiamme SweepBankin toimintaa koskevan lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa puitteitta tai asiakkaan 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tietojen luovutuksen oikeusperusteena on joko asiakkaan suostumus tai 

SweepBankin oikeutettu etu varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus.  

7.4. Mikäli lähetät SweepBankille avoimia API-rajapintoja hyödyntävän pyynnön, jolle olet antanut suostumuksesi, 

siirrämme asianmukaiset tiedot maksupalveluntarjoajalle SweepBankin API-rajapintojen kautta, jotta pystymme 

vastaamaan pyyntöön saada käyttää SweepBank-tiliäsi maksusuorituksia, tilitietopalveluita ja riittävien varojen 

varmistamista varten. Luovutamme tiedot täyttääksemme maksupalveluja koskevan direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisen 

oikeudellisen velvoitteemme tarjota valitsemasi säänneltyjen maksupalveluntarjoajien tukeman viestintärajapinnan. 

7.5. Mikäli rekisteröidyt tai käytät SweepBank-kortin palveluita Apple Payn, Google Payn tai SweepBankin 

mobiilimaksualustan kautta, henkilötietojasi luovutetaan kyseisille kolmansille osapuolille, jotka katsotaan erillisiksi 

rekisterinpitäjiksi. Tämän jälkeen tietoja käsitellään näiden periaatteiden liitteen I mukaisesti.  

8. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle 

8.1. SweepBank siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain silloin, kuin siirrolle on laillinen peruste. 

Toisin sanoen tietoja siirretään vain (i) maihin, jotka tarjoavat henkilötiedoille riittävän suojan, tai (ii) välineellä, joka kattaa 

Euroopan unionin vaatimukset henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9. Henkilötietojen suojaus 

9.1. SweepBank pyrkii pitämään yllä kyseessä olevien henkilötietojen arkaluontoisuuden edellyttämiä fyysisiä, teknisiä 

ja menettelyihin liittyviä suojatoimia. Nämä suojatoimet on suunniteltu suojaamaan henkilötietojasi tuhoutumiselta, 

luvattomalta käytöltä, kopioinnilta, väärinkäytöltä, muokkaukselta ja valtuuttamattomalta luovutukselta. Mainituista 

suojatoimista huolimatta on syytä muistaa, ettei yksikään tallennusjärjestely tai verkkopohjainen tiedonsiirtotapa ole täysin 

aukottomasti suojattu. Mikäli laki velvoittaa meitä ilmoittamaan sinulle henkilötietoihisi kohdistuneesta loukkauksesta, 

voimme ilmoittaa asiasta sähköisesti, kirjallisesti tai puhelimitse. 

10. Tietojen säilytys 

10.1. SweepBank säilyttää henkilötietojasi alan suositusten mukaisesti niin pitkään kuin on tarpeen alkuperäisen 

käyttötarpeen toteuttamiseksi, yhtiön oikeuksien suojaamiseksi tai laillisten velvoitteiden täyttämiseksi. Muistathan, että jos 

samoja henkilötietoja käsitellään moniin eri tarkoituksiin, säilytysaika määräytyä pitkäkestoisimman tarpeen mukaisesti. 
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SweepBankin kohdalla enimmäissäilytysaika on tapahtumista esitettyjen vaateiden vanhentumisaika, joka on enimmillään 

10 vuotta kyseisen asiakkaan viimeisimmästä tapahtumasta tai tilin sulkemisesta sen mukaan, kumpi on myöhempi.     

11. Oikeutesi 

11.1. Siltä osin kuin sovellettavissa tietosuojamääräyksissä näin edellytetään, sinulla on rekisteröitynä seuraavat omiin 

henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Niihin sisältyvät oikeus 

11.1.1. pyytää saada pääsy henkilötietoihisi  

11.1.2. saada kopio henkilötiedoistasi  

11.1.3. vaatia oikaisua sinua koskeviin virheellisiin tai puutteellisiin henkilötietoihin  

11.1.4. vaatia henkilötietojesi poistamista 

11.1.5. rajoittaa henkilötietojesi käyttöä 

11.1.6. siirtää tiedot järjestelmä toiseen 

11.1.7. vastustaa suoramarkkinointiin käytettyjen henkilötietojesi käsittelyä ensisijaisen oikeutetun edun perusteella 

11.1.8. Mikäli arvelet, että henkilötietojasi on loukattu, sinulla on oikeus lähettää asiasta valitus seuraaville tahoille: 

• SweepBank-asiakaspalvelu help.fi@sweepbank.com tai 

• SweepBankin tietosuojavaltuutettu DPO@sweepbank.com tai 

• Tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Information and Data Protection Commissioner): Floor 2, Airways House, 

Triq Il - Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, Puhelin: 2328 7100 tai 

• oman maasi tietosuojaviranomainen 

• oman maasi tuomioistuimet, jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu  

11.2. Mikäli pyydät pääsyä henkilötietoihisi tai niiden oikaisua tai poistoa, huomaa, että pyydämme sinulta 

yksityiskohtaisia tietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi ja oikeutesi tietojen tarkasteluun, oikaisuun, poistoon, hakuun 

tai luovuttamiseen liittyvien pyyntöjen esittämiseen. 

11.3. Huomaathan myös, että oikeutesi esittää henkilötietojesi tarkasteluun, oikaisuun tai poistoon liittyviä pyyntöjä ei 

ole ehdoton. Joissain tapauksissa meillä voi olla mahdollisuus tai velvollisuus kieltäytyä pyynnöstä sovellettavan lain tai 

sääntelyyn liittyvien vaatimusten perusteella. Lisäksi on mahdollista, että henkilötiedot on jo tuhottu, poistettu tai 

anonymisoitu omien rekisterinpitovelvoitteidemme ja -käytäntöjemme mukaisesti – ks. kohta 10. 

11.4. Mikäli emme voi toteuttaa pääsyyn, oikaisuun tai poistoon liittyvää pyyntöä, ilmoitamme sinulle taustalla olevat 

syyt oikeudellisten tai sääntelyllisten rajoitteiden puitteissa. Vakuutamme, ettemme missään tapauksessa syrji ketään, joka 

esittää näissä periaatteissa kuvattuja pyyntöjä. 

11.5. Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä SweepBankiin käyttämällä yllä annettuja yhteystietoja. Huomaa, että 

voit käyttää joitakin oikeuksistasi kirjautumalla henkilökohtaiselle SweepBank-käyttäjätilillesi.  

12. Näiden periaatteiden muuttaminen 

12.1. Mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytäntömme muuttuvat tai näitä periaatteita on syytä muokata 

sovellettavan lainsäädännön, oikeuskäytännön tai toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden perusteella, meillä on 
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yksipuolinen oikeus muokata näitä periaatteita milloin tahansa.  Viimeisimmät periaatteemme julkaistaan aina 

verkkosivustollamme, jolla kehotamme asiakkaitamme vierailemaan vähintään kerran kuukaudessa. 

13. Yhteydenotto 

13.1. Mikäli sinulla on kysyttävää tavoista, joilla SweepBank käsittelee henkilötietojasi, tai haluat käyttää oikeuksiasi 

rekisteröitynä, ota meihin yhteyttä käyttämällä yllä kohdassa 11 annettuja yhteystietoja.  

13.2. SweepBank on nimittänyt tietosuojavaltuutetun, johon voit myös olla yhteydessä samoissa asioissa käyttämällä 

kohdan 11 yhteystietoja. 

 

Liite I SweepBankin henkilötietojen käsittelyperiaatteisiin – 

Henkilötietojen käsittely Apple Payn, Google Payn ja 

SweepBankin mobiilimaksualustan yhteydessä 

1. Soveltaminen  

1.1. Tässä liitteessä I kuvataan henkilötietojesi käsittelytavat tapauksissa, joissa sinä SweepBankin asiakkaana 

rekisteröidyt tai käytät SweepBank-kortin palveluita Apple Payn, Google Payn tai SweepBankin mobiilimaksualustan 

(jäljempänä yhdessä ”alustat”) kautta SweepBankin yleisten käyttöehtojen mukaisesti.  

1.2. Tämä liite täydentää SweepBankin henkilötietojen käsittelyperiaatteita ja yleisiä käyttöehtoja, joiden ohella 

asiakkaiden tulisi tutustua myös mainittujen palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin: 

a) Apple Pay https://support.apple.com/en-us/HT203027 

b) Google Pay https://payments.google.com/payments/apis-

secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en-GB  

2. Käsitellyt henkilötiedot 

2.1. Kun rekisteröidyt liitteen I kohdassa 1.1 kuvattujen alustojen käyttäjäksi ja käytät niitä, SweepBank kerää seuraavat 

sinua koskevat henkilötiedot käsiteltäviksi: 

a) etunimi, sukunimi ja puhelinnumero 

b) alustojen kautta suorittamiesi tapahtumien tiedot 

c) yhteistyökauppiaille tekemiisi maksusuorituksiin liittyvät yhteystiedot ja lähetystiedot 

d) SweepBank-korttisi tiedot ja muiden alustojen kautta rekisteröimiesi korttien tiedot 

e) paikkatiedot, mikäli otat ne käyttöön laitteesi asetuksista 

3. Käytön tarkoitus 

3.1. Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:  
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• SweepBank-korttisi tai muun alustojen kautta rekisteröitävän korttisi vahvistaminen 

• SweepBank-korttisi tai muun alustojen kautta rekisteröitävän korttisi käytön helpottaminen 

• Apple Pay- ja Google Pay -palveluista tuleviin kyselyihin vastaaminen 

• alustojen kautta SweepBankin mobiilisovelluksen osiossa tehtyjen maksujen vahvistaminen 

• petosten ja väärinkäytön estäminen ja havaitseminen 

• laillisten vaatimusten ja alan standardien noudattaminen 

• SweepBankin tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, ylläpidon ja parantamisen tuki 

4. Tietojen haku 

4.1. Mobiilitilisi kautta voit tarkastella tietoja alustojen kautta rekisteröimistäsi korteista SweepBank-mobiilisovelluksen 

asiaankuuluvasta osiosta. Näihin tietoihin lukeutuvat muun muassa kymmenen (10) viimeisintä tapahtumaa, kauppiaan 

nimi ja sijainti, kunkin tapahtuman summa ja osa SweepBank-tilisi tunnistenumerosta. Voit myös estää tietojen esittämisen 

keskeyttämällä SweepBank-korttisi tai muun alustojen kautta rekisteröidyn korttisi käytön.  

5. Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille 

5.1. Huomaathan, että Apple Pay ja Google Pay katsotaan GDPR:n puitteissa erillisiksi rekisterinpitäjiksi, jotka 

käsittelevät henkilötietojasi palveluidensa tarjoamiseksi. Näin ollen SweepBank ei ole vastuussa Apple Payn ja Google Payn 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä toimista eikä niiden kumppaneiden tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Näille 

erillisille rekisterinpitäjille luovutettuihin henkilötietoihin (ml. SweepBank-kortin tai muiden Apple Payn ja/tai Google Payn 

kautta rekisteröityjen korttien tiedot) sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien omia ehtoja ja tietosuojamenettelyjä. 

Lisätietoja on tämän liitteen I kohdassa 1.2.  

5.2. Huomaa myös, että niihin henkilötietoihin (ml. SweepBank-kortin tai muiden Apple Payn ja/tai Google Payn kautta 

rekisteröityjen korttien tiedot), joita laitteesi kerää käyttäessäsi SweepBank-korttiasi tai muita korttejasi alustojen kautta, 

sovelletaan laitetoimittajan omia ehtoja ja tietosuojamenettelyjä sekä – siltä osin kuin se on tarpeen – laitetoimittajan 

mahdollisten ulkoisten yhteistyökumppaneiden ehtoja ja tietosuojamenettelyjä.  

5.3. Jotta SweepBank pystyy tarjoamaan sinulle palveluja aikataulun B.1, B.2 ja/tai B.3 mukaisesti, henkilötietojasi 

luovutetaan seuraaville tahoille: 

• MeaWallet A.S. (yhtiö, joka toimipaikan osoite on Drengsrudbekken 12, N-1371 Asker, Norja), jotta varmistetaan 

SweepBankin mobiilisovelluksen maksusuoritusosion toimivuus. Tämä tulee kysymykseen vain, jos rekisteröinti ja/tai 

korttimaksutilaukset tehdään mobiilisovelluksen asianmukaisen osion kautta, sillä MeaWallet A.S. toimittaa kyseisen 

ohjelmiston SweepBankille. 

• MasterCard Europe SA (belgialainen osakeyhtiö, jonka paikallinen yritystunnus on RPR 0448038446, rekisteröity 

toimipaikka 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia). Tietoja SweepBank-kortistasi tai muusta 

SweepBankin mobiilisovelluksen asianmukaisen osion kautta rekisteröidyistä korteista luovutetaan MasterCardille 

maksutapahtumien käsittelemiseksi. MasterCard on perustanut kattavan tietosuojaohjelman, jolla varmistetaan 

sovellettavien tietosuojalakien noudattaminen, ja huomioinut tietosuojan kaikkien tuotteidensa ja palveluidensa 

suunnittelussa. Lisätietoja voit lukea Mastercardin sitovista säännöistä osoitteesta 

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.  

 


