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EHDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

COLLECTOR BANK AB | Y-TUNNUS (SWE) 556597-0513 | BOX 11914, 404 39 GÖTEBORG, RUOTSI
MYYNTIYHTIÖ: STADIUM AB | Y-TUNNUS (SWE) 556187-3299 | 601 60 NORRKÖPING

Collector Bank AB, 556597-0513 (jäljempänä ”Collector Bank”) on henkilötie-
tovastaava niiden henkilötietojen osalta, joita käsitellään siitä syystä, että olet 
solminut luottosopimuksen tai käytät muuta maksuvaihtoehtoa tehdessäsi ostoksia 
Stadiumilta. Collector Bank suhtautuu vakavasti henkilötietojesi käsittelyyn ja tekee 
töitä sen eteen, ettet kokisi sinun henkilökohtaista yksityisyyttä vaarannettavan käyt-
täessäsi Collector Bankin palveluita. Voit milloin tahansa perua oikeuden käsitellä 
niitä tietoja, joihin annat oikeuden alla olevien ehtojen mukaisesti, ilmoittamalla 
peruutuksesta sähköpostitse osoitteeseen stadiumtili@collectorbank.fi, alla olevaan 
postiosoitteeseen tai puhelimitse numeroon 09-315 89 981.

SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

Solmimalla luottosopimuksen tai käyttämällä muuta maksuvaihtoehtoa Collector 
Bankin kautta annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään alla 
olevien ehtojen mukaisesti. Vastaanotat tämän tiedon samassa yhteydessä, kun 
solmit luottosopimuksen tai käytät muuta Collector Bankin yleisten ehtojen mukaan 
tarjoamaa maksuvaihtoehtoa.

MITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN JA MISTÄ TIEDOT HAETAAN

Myöntääkseen tai hallinoidakseen luottoa tulee Collector Bank keräämään ja 
käsittelemään mm. seuraavia tietoja, mihin sinä annat suostumuksesi allekirjoitta-
malla tämän luottosopimuksen tai käyttämällä muuta Collector Bankin tarjoamaa 
maksuvaihtoehtoa:

• tietoja sinusta sisältäen nimen, henkilötunnuksen, osoite- ja muut yhteystiedot 
 ja tietyissä tapauksissa tiedot käytetystä IP-osoitteesta,

• taloudellisia tietoja sinusta, esimerkiksi tiedot maksukehotuksista, tuloverotu- 
 ksesta ja luotoista,

• tietoja haetusta/käytetystä luotosta, sen ehdoista sekä sellaisten velvoitteiden 
 täytäntöönpanosta Collector Bankille,

• tiedot muista sitoumuksista Collector Bankissa sekä Collector Bankin kanssa 
 täytetyistä sitoumuksista,

• ns. Stadium ostotiedot (tiedot ostospaikasta, ostetuista tuotteista, ostojen 
 määristä ja ajankohdista) ja

• ns. sulku- ja transaktiotietoja.

Henkilötietoja kerätään luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai käyttäes-
säsi Collector Bankin muuta maksuvaihtoehtoa sekä Stadiumilta tehtävien ostosten 
yhteydessä. Niin kuin edellä mainitusta ilmenee, voi Collector Bank täydentää tietoja 
esimerkiksi julkisista tai yksityisistä rekistereistä keräämillään tiedoilla ja näin ollen
käsitellä myös tällaisia tietoja. Tietoja kerätään näin ollen sinulta, Stadiumilta sekä 
yksityisistä että julkisista viranomaisrekistereistä. Collector Bank voi myös nauhoittaa 
vastaanottamiaan ja soittamiaan puheluita.

KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käsitellään luottohakemuksien käsittelyn ja arvioinnin sekä luoton hallinnan 
takia. Henkilötietoja käytetään siten muun muassa sinun henkilöllisyyden varmis-
tamiseen, luoton arvioinnin suorittamiseen, luoton avaamiseksi ja hallinnoimiseksi 
sekä sen varmistamiseksi, ettei luottoa väärinkäytetä tai käytetä yleisten ehtojen tai 
lain vastaisesti. Tietoja voidaan lisäksi käyttää perusteina Collector Bankin ja sen 
yhteistyökumppaneiden, sisältäen Stadiumin, markkina- ja asiakasanalyyseille, 
liiketoiminnan sekä menettelytapojen kehittämiselle, riskienhallinnan laskelmiin ja 
hallintaan, tilastointiin sekä uusien tavaroiden ja palveluiden tarjonnan kehittämisek-
si. Stadium voi lisäksi käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin. Ostotietojen käsittelyn 
tarkoitus on muun muassa hallinnoida luottoa sekä arvioida ja hallinnoida korkoja 
ja maksuja luottotilisopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 
myös estää oikeudettomilta henkilöiltä luottotilin käyttö, identifioida henkilöitä, 
jotka oikeudettomasti käyttävät luottotiliä, sekä ehkäistä rahanpesua ja terrorismin 
rahoittamista neljännen rahanpesudirektiivin ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. 
Tietoja voidaan tallentaa ja käyttää, vaikka sinulle ei myönnettäisi luottoa.

TALLENNUS JA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja tullaan käyttämään Collector Bankin tietojärjestelmissä. Henkilötietoja 
voidaan luovuttaa ja käsitellä yllä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi sellaisten 
yhtiöiden tai järjestöjen toimesta, mukaan lukien Stadiumin, joiden kanssa Collector 
Bank tekee yhteistyötä Suomessa tai muualla. Tietoja voidaan tallentaa tai siirtää 
kolmanteen maahan, Euroopan yhteistyöalueen ulkopuolelle (EES). Solmimalla 
luottosopimuksen tai käyttämällä muuta maksuvaihtoehtoa Collector Bankin kautta 
annat suostumuksesi siihen, että Collector Bankin yhteistyökumppanit, mukaan 
lukien Stadium, käyttävät henkilötietoja yllä mainittuihin päämääriin ja että tämän 
mukainen siirto ja tallennus kolmanteen maahan mahdollistuvat. Annat siten myös 
suostumuksesi Stadiumille käyttää vastaanotettuja tietoja markkinointitarkoituksiin.

KORJAUSPYYNTÖ TAI PYYNTÖ SAADA REKISTERIOTE

Collector Bank toimittaa kerran vuodessa sen henkilön, jonka rekisteritietoja 
käsitellään, kirjallisesta pyynnöstä tiedon siitä, mitä tietoja on käsitelty (rekisterio-
te). Henkilöllä, jonka henkilötietoja on käsitelty, on oikeus vaatia Collector Bankia 
poistamaan tai korjaamaan virheelliset, puutteelliset tai merkityksettömät tiedot. 
Pyyntö osoitetaan Collector Bankille osoitteeseen stadiumtili@collectorbank.fi, alla 
olevaan postiosoitteeseen tai puhelimitse numeroon 09-315 89 981. Ota ystävälli-
sesti yhteyttä Collector Bankiin, mikäli sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojesi 
käsittelyn johdosta.


