
 
 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisteröidylle: Ilmastorahasto Oy:n asiakkaat ja sidosryhmät 
 
1. Rekisterinpitäjä  
Nimi:   Ilmastorahasto Oy 
Y-tunnus:   2777483-1 
Osoite:   Porkkalankatu 1 
Postinumero:  00180 
Postitoimipaikka: Helsinki 
Puhelinnumero:  0401527570 
Sähköpostiosoite:  info@ilmastorahasto.fi 
 
2. Tietosuojavastaava 
Osoite:   Sama kuin rekisterinpitäjällä 
Sähköposti:  privacy@ilmastorahasto.fi 
 
3. Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus  
Henkilötietoja käytetään Ilmastorahaston rahoitustoimintaan, sidosryhmätyöhön ja viestintään liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamisen mahdollistamiseksi sekä rahoitustoiminnan, sidosryhmätyön ja viestinnän 
kehittämiseksi. Tämä kattaa mm. sijoitusaihioiden ja asiakasportfolion hallinnan, hankevalmistelun ja -
toteutuksen ja niihin liittyvien asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämisen, sisäpiiritiedon hallinnan sekä 
sidosryhmien hallinnan. Lisäksi käyttö voi kattaa viestinnän, tapahtumien järjestämisen tai kyselytutkimusten 
toteuttamisen taikka palautteen tai muiden mielipiteiden keräämisen. Käyttöön voi kuulua mm. yhteydenpitoa 
ja tapahtumakutsujen tai kyselyiden lähettämistä. 
 
Asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämistä varten pyydettyjä asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja 
voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen 
kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Ilmastorahastolla ei ole 
oikeutta käyttää asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, sellaiseen tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton 
näiden tarkoitusten kanssa. 
 
4. Tietojen käsittelyn peruste 
Ilmastorahasto käsittelee henkilötietoja käsittelytarkoituksesta riippuen seuraavin perustein: 

- Ilmastorahaston ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön paneminen. 

- Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen (asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämiseen liittyvän 
henkilötietojen käsittelyn osalta). 

- Rekisteröidyn suostumus. 
- Ilmastorahaston oikeutettu etu, joka liittyy käsittelytarkoituksesta riippuen: 

o asiakkuuksien, hankevirran ja sidosryhmien hallintaan 
o rahoituspäätösten valmisteluun 
o mahdolliseen yhteistyöhön rekisteröidyn edustaman organisaation kanssa 
o toiminnasta tiedottamiseen, tai 
o palveluiden ja toiminnan parantamiseen. 

 
5. Käsiteltävät tiedot 
Henkilötiedot, joita käsitellään, koskevat Ilmastorahaston mahdollisten asiakkaiden, kanssarahoittajien, 
konsulttien ja muiden sidosryhmien edustajia sekä tapahtumaosallistujia, palautteenantajia ja kyselyvastaajia. 
Henkilötietoryhmät, joita käsitellään, riippuvat käsittelytarkoituksesta. Tyypillisesti käsiteltävät 
henkilötietoryhmät ovat nimi, yhteystiedot, rekisteröidyn edustama organisaatio ja tehtävänimike tai muuten 
asema organisaatiossa. Lisäksi voidaan käsitellä esimerkiksi työhistoriaan, koulutukseen ja aikaisempaan 
yhteistyöhön ja yhteydenpitoon Ilmastorahaston kanssa liittyviä tietoja, tietoa sisäpiiritiedon 
vastaanottamisesta, sekä tarvittavissa määrin henkilötunnusta. Tapahtumien järjestämisen yhteydessä 
voidaan käsitellä mm. ruokavaliotietoa. 
 
Lakisääteisten asiakkaan tuntemisvelvoitteiden täyttämiseksi käsitellään useita eri tietoja koskien mahdollisten 
asiakkaiden erilaisia edustajia, kuten esimerkiksi kansalaisuutta, henkilötodistuskopiota, tietoa poliittisesta 
vaikutusvallasta ja mahdollisesta pakotteiden kohteena olemisesta, yritysyhteyksiä, mediahuomiota ja 
maksuhäiriötietoja. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  



 
 

Yllä mainittuja henkilötietoja kerätään soveltuvasti rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustamalta 
organisaatiolta, Ilmastorahaston sidosryhmiltä, viestintäkumppaneilta sekä julkisista lähteistä. Asiakkaan 
tuntemistietoja, ml. maksuhäiriötietoja, voidaan kerätä edellä mainittujen lähteiden lisäksi 
viranomaisrekistereistä ja -luetteloista (esim. kaupparekisteri, edunsaajarekisteri, pakoteluettelot) ja 
luottotietorekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n palvelujen kautta tai Ilmastorahaston ulkoisen 
konsultin kautta sen käyttämästä luottotietopalvelusta. 
 
7. Tietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai niin 
kauan kuin sääntely sitä edellyttää. Esimerkiksi asiakkaan tuntemistietoja on lain mukaan säilytettävä 
lähtökohtaisesti viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä. 
 
8. Tietojen luovuttaminen 
Henkilötietoja voidaan tarpeen mukaan luovuttaa. Tietoja voidaan luovuttaa Ilmastorahaston sisällä. Lisäksi 
tietojen vastaanottajina voivat olla tarvittavissa määrin mm. ulkoiset konsultit, viestintäkumppanit ja 
tapahtumajärjestäjät, Ilmastorahaston käyttämien ohjelmistojen tarjoajat, tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus. 
Tiedot tapahtumaosallistujista voidaan jakaa muille tapahtumaosallistujille. Henkilötietoja voidaan myös 
luovuttaa viranomaisille kuten lakisääteisissä tilanteissa rahanpesun selvittelykeskukselle. Henkilötietoja voi 
tulla myös IT-tuen tietoon heidän hoitaessaan tehtäväänsä. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille 
Ilmastorahaston pääasiallisessa tiedonhallintajärjestelmässä käsiteltävät tiedot sijaitsevat EU:n alueella. Osa 
Ilmastorahaston käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat käsitellä tietoja EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolella. Siirrettäessä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on 
toimittava tietosuojasääntelyn mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 
 
9. Henkilötietojen suojaus  
Ilmastorahasto käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen käsittelyn 
turvallisuuden varmistamiseksi. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien 
avulla. Sähköisesti käsiteltäviä tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, 
sekä tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja 
teknisen suojautumisen avulla. Ilmastorahaston henkilöstöllä on salassapitovelvoite.  
 
10. Automaattinen päätöksenteko 
Ilmastorahasto ei käytä yllä mainittuja henkilötietoja sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon (kuten esim. 
profilointiin), joka vaikuttaisi rekisteröityyn merkittävällä tavalla tai jolla olisi rekisteröityä koskevia 
oikeusvaikutuksia.  
 
11. Rekisteröidyn oikeudet  
Jos Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi, sinulla on tiettyjä oikeuksia.  
 

- Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Ilmastorahasto sinua koskevia henkilötietoja. Jos 
Ilmastorahasto käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä 
tiedoista, ellei Ilmastorahastolla ole lainmukaista perustetta kieltäytyä. 

- Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Ilmastorahasto käsittelee 
henkilötietojasi. Nämä tiedot esitetään tässä asiakirjassa. Jos sinulla on kysymyksiä, voit olla 
yhteydessä Ilmastorahaston tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot ovat kohdassa 2.  

- Jos Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin 
tahansa peruuttaa antamasi suostumus ilmoittamalla siitä Ilmastorahastolle. Tämä ei kuitenkaan 
vaikuta Ilmastorahaston oikeuteen käsitellä henkilötietojasi suostumuksen peruuttamista edeltävänä 
aikana tai muun lainmukaisen perusteen nojalla. 

- Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita Ilmastorahasto käsittelee, ovat virheellisiä, voit pyytää 
Ilmastorahastoa oikaisemaan tiedot. Jos Ilmastorahasto oikaisee tietoja pyyntösi perusteella, 
Ilmastorahasto on velvollinen mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille 
tietoja on aikaisemmin luovutettu. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietoja toimittamalla 
lisäselvitys. 

- Jos Ilmastorahaston käsittelemät sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään 
lainvastaisesti tai olet vastustanut henkilötietojesi tietyin perustein tapahtuvaa käsittelyä, voit pyytää 
Ilmastorahastoa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin Ilmastorahasto voi käsitellä tietojasi 
vain sinun suostumuksellasi, tai jos Ilmastorahasto tarvitsee tietoja oikeusvaateen laatimisen, 
esittämisen tai puolustamisen takia, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien 
suojaamiseksi. Jos Ilmastorahasto rajoittaa tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, Ilmastorahasto on 



 
 

velvollinen mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on 
aikaisemmin luovutettu. 

- Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Ilmastorahaston ei 
kuitenkaan tarvitse poistaa tietojasi esimerkiksi, jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos 
Ilmastorahasto poistaa tietojasi pyyntösi perusteella, Ilmastorahasto on velvollinen mahdollisuuksien 
mukaan ilmoittamaan poistosta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Oikeus pyytää 
tietojen poistamista on tietyin poikkeuksin seuraavissa tilanteissa: 

o Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin tai muuten käsiteltiin. 
o Henkilötietojen käsittely perustuu pelkästään suostumukseesi, jonka olet peruuttanut. 
o Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti tai Ilmastorahaston sääntelyyn 

perustuva velvoite edellyttää tietojen poistamista. 
o Vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 
o Vastustat henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä. 

- Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa Ilmastorahaston tietyin perustein toteuttamaa henkilötietojesi 
käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä 
perusteella. Tällöin Ilmastorahasto ei enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on 
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai 
jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla 
on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

- Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, jos 
mielestäsi Ilmastorahasto käsittelee henkilötietojasi tietosuojasääntelyn vastaisesti.  

 


