
 

Henkilötietojen kerääminen hakemuksen lähettäessä 

Kun avaat Clearhaus-tilin, pyydämme tietoja 
yrityksestäsi, yrityksen johdosta ja 
omistajarakenteesta. Yleisen tietosuoja-asetuksen, 
the General Data Protection Regulation, 13 ja 14 
artiklan mukaan, sinulla on oikeus saada tietoa 
henkilötietojesi käsittelystä. 

Tietoja henkilötietojesi käsittelystä 
jne.  
Clearhaus on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Jos 
haluat käyttää oikeuttasi tai sinulla on kysyttävää 
ole yhteydessä: 

Clearhaus A/S 

P.O. Pedersens Vej 14 

DK-8200 Århus N 

Puhelinnumero:  +45 82 82 22 00 

Sähköposti: support@clearhaus.com 

Käytämme henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin 
tarkoituksiin:  

● Lain rahanpesu ja terrorismin rahoittamisen 

estämistä noudattamista varten.  

● Yrityksesi luottoluokituksen 

määrittämiseen.   

● Clearhausin velvoitteet Visa ja Mastercardia 

kohtaan.  

● Clearhausin mahdollisuus valvoa 

sopimuksen noudattamista, mukaan lukien 

mahdollisuus vaatia 

vastuuseenasiaankuuluvat johdon jäsenet, 

harvinaisissa tapauksissa.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet:  

● The Danish Anti-Money Laundering Act, 

Chapter 3, section 16. 

● The General Data Protection Regulation, 

section 6, paragraph 1, point c). 

 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:  

● Nimi 

● Osoite 

● Sosiaaliturvatunnus 

● Syntymäaika  

● Puhelinnumero 

● Sähköpostiosoite 

● Kopio henkilöllisyystodistuksesta, esim. 

passi, ajokortti, sairausvakuutustodistus 

jne.  

Saatamme kerätä kolmansilta osapuolilta ja 
julkisesti saatavilla olevista lähteistä, seuraavia 
tietoja:  

● Google-hakutulos. 

● Tietoja Visa- ja Mastercard-rekistereistä ja 

muista yrityksistä, joissa olet, tai olet ollut 

aktiivinen.  

● Tietoja rikostietokannoista ja 

PEP-rekisteristä.  

●  Tietoja luottoluokituksestasi.   

● Tietoja yritysrekisteristä, osallistumisestasi 

muissa yrityksissä, mukaan lukien 

omistukset muissa yrityksissä.  

Luovutamme tai välitämme henkilökohtaisia 
tietojasi seuraaville vastaanottajille: 

● Harvinaisissa tapauksissa, Visa ja 

Mastercard -yhtiöille.   

●  Harvinaisissa tapauksissa tanskan 

finanssivalvonnalle (FSA). 

● Harvinaisissa tapauksissa Clearhausin 

pankkiireille, jotka tekevät töitä rahanpesun 

estämiseksi.   

● Harvinaisissa tapauksissa poliisille.  

Yleisenä sääntönä on, ettemme välitä 
henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle.  
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Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan 
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen 
toteuttamista varten.  

Oikeutesi 
Yleisen tietosuoja-asetuksen, the General Data 
Protection Regulation, 15-18 ja 20-21 artiklan 
mukaan sinulla on useita oikeuksia liittyen 
henkilötietojesi käsittelytarkoituksiin: 

● Oikeus pyytää päästä käsiksi omiin 

henkilötietoihisi.   

● Oikeus korjata henkilötietojasi. 

● Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista.   

● Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.   

● Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.  

● Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

(data portability). 

Valitukset 
Sinulla on oikeus tehdä valitus  Tanskan 
tietosuojavirastolle, jos et ole tyytyväinen tapaan, 
jolla käsittelemme henkilötietojasi. Löydät 
yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.dk. 

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä.  

Ystävällisin terveisin,  
Clearhaus 
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