Yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan mukainen PRA Group-konsernin ilmoitus henkilötietojen käsittelystä

i.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. päivänä huhtikuuta 2016
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU)
2016/679 14 artiklan, joka kumoaa direktiivin 95/46/EY (jäljempänä
"GDPR"), mukaisesti PRA Suomi Oy antaa tiedoksesi seuraavaa:
1.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on PRA Suomi Oy osoitteessa Urho Kekkosen katu 3 B, 00100 Helsinki (jäljempänä
"me", "meidän" ja "meitä")

2.

Yhteystaho tietosuojaa koskevissa kysymyksissä:
a.
Urho Kekkosen katu 3 B, 00100 Helsinki
b. tietosuoja@pragroup.fi
c.
+358 (0)207 490 391 (Asiakaspalvelu)

3.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
a.
Käsittelemme henkilötietojasi tarkoituksena:
saatavan periminen, yhteydenpito, riskiarvioiden
tekeminen ja auditointi, analyysien ja raporttien
tekeminen, tietojen hallinta, rikosten havaitseminen ja torjunta, saatavasalkkujen arviointi, perinnän kehittäminen, asiakassegmentointi, koulutus ja perintätoiminnan laadun tarkkailu sekä
hallinnolliset ja muut perintään liittyvät tarkoitukset
b. Oikeusperusteemme henkilötietojesi käsittelylle
on:
i. Käsittelemme
henkilötietojasi
GDPR:n artiklan 6 kohdan (1) (b) nojalla silloin, kun se on tarpeen sopimusvelvoitteesi täyttämiseksi.
ii. Käsittelemme
henkilötietojasi
GDPR:n artiklan 6 kohdan (1) (c) nojalla silloin, kun se on tarpeen PRA
Suomi Oy:n lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.
iii. Käsittelemme
henkilötietojasi
GDPR:n artiklan 6 kohdan (1) (f) nojalle silloin, kun se on tarpeen PRA:n
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
c.
Henkilötietoryhmät
i. Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:
1. Tunnistamiseen liittyvät
tiedot,
yhteydenpitoon
liittyvät tiedot, velkaan ja
maksuihin liittyvät tiedot,
taloudelliseen asemaan
liittyvät tiedot, henkilökohtaisiin
olosuhteisiin
liittyvät tiedot, kuten työtilanne, tulot tai muu tieto
liittyen olosuhteisiisi ja
jolla on vaikutusta velanmaksukykyysi.
Erityiset henkilötietoryhmät:
a. Oikeusperusteemme erityisten henkilötietoryhmien käsittelylle on:

4.

1

Kolmas maa on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseva
maa, mukaan lukien Yhdysvallat, jonka tietosuojalait eivät ehkä ole
yhteneväiset ETA-alueeseen kuuluvien maiden tietosuojalakien

5.

6.

7.

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä GDPR:n artiklan 9 (2) (f) nojalla, kun se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi ja kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään.
b. Käsittelemme seuraavia tietoja, jotka liittyvät
erityisiin henkilötietoryhmiin ja tietolähteisiin:
i. Terveydentilaan liittyvät tiedot siinä
laajuudessa kun se on perusteltua
saatavan perimiseksi.
ii. Edellä mainitut tiedot on saatu tuomioistuimilta tai velalliselta itseltään.
Tietojen vastaanottajat
a.
Edellä mainittuja tarkoituksia varten voimme siirtää tietojasi seuraaville vastaanottajille: (i) PRA
Group konserniin kuuluvat yhtiöt; (ii) Luottotietopalvelut (iii) muut meille palveluja tarjoavat
kolmannet osapuolet, kuten teknistä tukea tarjoavat yhtiöt tai perintä- ja asianajotoimistot (iv)
viranomaiset (v) tuomioistuimet, valtiolliset ja
valtiosta riippumattomat sääntelyviranomaiset
ja oikeusasiamiehet (vi) mikä tahansa kolmas
osapuoli, joka hankkii tai on kiinnostunut hankkimaan varojamme tai osakkeitamme osittain tai
kokonaan, tai joka auttaa meitä menestymään
liiketoiminnassamme kokonaisvaltaisesti tai jollain osa-alueella sulautumalla, yritysostolla, uudelleenjärjestelyllä tai muutoin; ja (vii) jos meillä
on suostumuksesi tai se on lain vaatimaa tai sallimaa, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeudellisen prosessin tai hallituksen pyynnön noudattaminen, tai uskoessamme vilpittömässä mielessä tietojen luovuttamisen olevan laillista tai
meillä olevan siihen oikeutettu etu, kuten oikeuksiemme tai omaisuutemme suojeleminen.
b. Saatamme lisäksi, silloin kun meillä on siihen oikeus, jakaa henkilötietosi luottotietopalveluiden
kanssa. Luottotietopalvelut toimittavat meille
henkilötietoja, kuten luottotietoja.
c.
Henkilötietosi voidaan siirtää kolmannessa
maassa olevalle vastaanottajalle1. Henkilötietojesi siirron perusteena voi olla: siirto tietosuojan
riittävyyttä koskevan Euroopan komission päätöksen perusteella.
Tietojen tallennus
Henkilötietosi tallennetaan:
a) (i) Niin kauan kuin se on tarpeellista ja viimeistään kun viisi vuotta on kulunut asian
päättämisestä; tai
b) Kun erityiset oikeudelliset velvoitteet
edellyttävät meitä säilyttämään tietojasi
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Oikeutesi
Haluamme myös ilmoittaa, että sinulla on seuraavat oikeudet:
 oikeus tarkastella henkilötietojasi – Tietosuojaasetuksen artikla 15
 oikeus korjata henkilötietojasi - Tietosuoja-asetuksen artikla 16

kanssa. Tällaisessa tapauksessa (ja edellyttäen, että emme ole rajoitettuja siirtämään henkilötietojesi tällä tavoin) me teemme kaiken
mahdollisen varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat suojattuja ja
turvattuja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
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oikeus olla joutumatta sellaisten päätösten kohteeksi, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn - Tietosuoja-asetuksen artikla
22

Oikeus valittaa toimivaltaisele valvontaviranomaiselle:
Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely on laitonta, sinulla
on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Toimivaltaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Faksi: 029 566 6735
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

8.

Automaattinen päätöksentekomenettely
Henkilötietoihisi saattaa kohdistua automaattinen päätöksentekomenettely tarkoituksiin, jotka on ilmoitettu ylempänä, sisältäen esimerkiksi päätökset siitä, miten perimme
saatavia.

9.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuoja@pragroup.fi

