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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä
Rekisterinpitäjä

13.12.2010, päivitetty 16.7.2012, 18.5.2015, 25.1.2017 ja 25.1.2019
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhteystiedot

PL 150 (Birger Jaarlin katu 15), 13101 Hämeenlinna
Puh. 029 501 6000
Fax. 03 – 570 8003

Rekisteriasioista
vastaava henkilö

Rekisterin nimi
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Tarkastaja Nina Jokinen
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Puh. 029 501 6000 (vaihde)
LUOTONANTAJA- JA VERTAISLAINANVÄLITTÄJÄREKISTERI
Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain
(853/2016) 3 §:n nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä
kuluttajaluottojen ja vertaislainojen tarjoajista.
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai
tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen
aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden
toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislainanvälitystä
harjoitetaan;
2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja
yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen
käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislainanvälitystä harjoitetaan;
3) se, onko elinkeinonharjoittaja luotonantaja vai vertaislainanvälittäjä ja, jos
kyse on luotonantajasta, tieto siitä, jos tämä myöntää myös
kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen
liittyviä kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja;
4) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän
puuttuessa syntymäaika, joiden luotettavuus on rekisteri-ilmoitusta
käsiteltäessä selvitetty;
5) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän

puuttuessa syntymäaika, joiden luottotoiminnan tuntemus on rekisteriilmoitusta käsiteltäessä selvitetty;
6) tieto siitä, onko luotonantajalla tai vertaislainanvälittäjällä oikeus ottaa
vastaan asiakasvaroja;
7) rekisteröinnin päivämäärä;
8) luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle 17 §:n 2 momentin nojalla
määrätyt varoitukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on
asetettu uhkasakko;
9) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.
Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty 17 §:n 1
momentissa tarkoitettu kielto harjoittaa kuluttajaluottojen tarjontaa tai
vertaislainanvälitystä ilman rekisteröintiä.
Säännönmukaiset
tietolähteet

Elinkeinonharjoittajan oma ilmoitus.

Lainsäädäntöperuste

Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) 2 §
ja 3 §.

Tietojen luovutus

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Säilytetään sähköisesti (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Tausta-aineisto arkistoidaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
arkistoon arkistointisääntöjen mukaisesti.
B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisterin muutto-oikeus on aluehallintoviraston luotonantaja- ja
vertaislainanvälittäjäasioita käsittelevillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnus ja
salasana. Rekisteri on julkinen.

