SOSIAALISIA TILEJÄ KOSKEVAT EHDOT

1.

MÄÄRITELMÄT

4.

HENKILÖTIEDOT

1.1

Yrityksestä Nordnet Bank AB, organisaationumero 516406-0021, käytetään
jäljempänä nimitystä ”Nordnet Bank”, yrityksestä Nordnet Pensionsförsäkring AB,
organisaationumero 516406-0286, nimitystä ”Nordnet Pension” sekä yrityksistä
Nordnet Bank ja Nordnet Pension yhteisnimitystä ”Nordnet”.

4.1

1.2

Yrityksestä Shareville AB, organisaationumero 556806-7200, käytetään jäljempänä
nimitystä ”Shareville”. Sharevillen verkossa tarjoamasta palvelusta ja mobiilisovelluksista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Sharevillen Palvelu”.

Hyväksymällä nämä Sosiaalisia Tilejä koskevat ehdot Sosiaalisen Asiakkaan
katsotaan suostuvan siihen ja hyväksyvän sen, että Nordnet käsittelee Sosiaalisen
Asiakkaan henkilötietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen näiden Sosiaalisia Tilejä
koskevien ehtojen ja Nordnetin oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi.
Sosiaalinen Asiakas hyväksyy myös sen, että Nordnet käsittelee hänen
henkilötietojaan näihin Sosiaalisia Tilejä koskeviin ehtoihin liittyvien muutosten ja
palvelujen ym. yhteydessä ja että Sosiaalisen Asiakkaan henkilötietoja saatetaan
käsitellä Nordnetissä ja myös muissa Nordnet-konsernin yhtiöissä suoramarkkinointitarkoituksissa.

1.3

Siitä säilytystilistä tai niistä säilytystileistä, joita koskevia tietoja Nordnetin asiakas
valitsee jakaa Sharevillen Palvelussa (eli joista asiakas haluaa ”tehdä Sosiaalisia”),
käytetään jäljempänä nimitystä ”Sosiaaliset Tilit” ja Sosiaalisen Tilin haltijasta
nimitystä ”Sosiaalinen Asiakas”.

2.

SOSIAALISIA ASIAKKAITA JA SOSIAALISIA TILEJÄ KOSKEVAT
NORDNETIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1

Sosiaalinen Asiakas oikeuttaa Nordnetin antamaan Sharevillelle seuraavat Sosiaalisen
Asiakkaan Sosiaalisia Tilejä koskevat tiedot:
(i)

kunkin rahoitusinstrumentin prosentuaalinen omistus suhteessa Sosiaalisen
Tilin kokonaisarvoon;

(ii)

Sosiaalisen Tilin historiallinen kehitys tilin avaamisen jälkeen (enintään
viimeisen kolmen vuoden ajalta);

(iii)

transaktiot ja seuraavat niitä koskevat tiedot: päivämäärä, rahoitusinstrumentti, kurssi ja osto/myynti kuluvalta ja edeltävältä vuodelta (enintään 100
transaktiota); sekä

(iv)

tilityyppi.
Edellä olevien kohtien (i) - (iv) tiedoista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä
”Normalisoidut Tiedot”.

Sharevillellä on oikeus vapaasti julkaista ja muutoin käyttää Sosiaalisen Asiakkaan
Normalisoituja Tietoja ilman Sosiaalisen Asiakkaan erillistä hyväksyntää sekä luovuttaa nämä oikeudet kolmansille osapuolille.
2.2 Sosiaalinen Asiakas antaa Nordnetille oikeuden julkaista Nordnetin verkkopalvelussa
ja mobiilisovelluksissa (”Nordnetin Palvelussa”) Sosiaalisen Asiakkaan Sosiaalisia
Tilejä koskevia Normalisoituja Tietoja yhdessä Sosiaalisen Asiakkaan rekisteröidyn
Shareville-profiilin kanssa.
2.3 Sosiaalinen Asiakas antaa Nordnetille oikeuden siirtää suoraan Nordnetistä
Sosiaalisen Asiakkaan verkkoselaimeen tai mobiilisovellukseen (”Yksityinen
Shareville-tili”) Sosiaalista Asiakasta koskevia tietoja sekä Sosiaalisen Asiakkaan
Sosiaalisia Tilejä koskevia tilitietoja, saldon ja yksityiskohtaisia tietoja omistuksista
ja transaktioista. Yksityinen Shareville-tili ei ole muiden kuin kyseessä olevan
Sosiaalisen Asiakkaan käytettävissä, ei siis myöskään Sharevillen käytettävissä.
2.4 Nordnetillä on oikeus milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan sekä Sharevillelle
tai Sosiaalisille Asiakkaille ilmoittamatta jättää pois tai poistaa rahoitusinstrumenttia koskevat tiedot Normalisoiduista Tiedoista esimerkiksi, mutta ei
yksinomaan, markkinoiden väärinkäytön riskin vuoksi. Lisäksi Normalisoidut Tiedot
voivat mahdollisesti olla saatavilla vasta tietyn viiveen jälkeen. Tämän vuoksi
Normalisoidut Tiedot eivät aina välttämättä kuvasta aivan oikein omistuksen
prosentuaalista osuutta suhteessa Sosiaalisen Tilin arvoon. Nordnetin ja Sharevillen
tieto-, televiestintä- tai sähköjärjestelmissä voi lisäksi esiintyä katkoksia, muita vikoja
tai häiriöitä, joiden vuoksi Normalisoidut Tiedot eivät esimerkiksi ole saatavilla,
myöhästyvät tai ovat virheellisiä.
2.5 Nordnet pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan sekä
syytä ilmoittamatta poistaa tilin Sosiaalisten Tilien rekisteristä tai kieltäytyä
hyväksymästä tilin Sosiaaliseksi tekemistä koskevaa pyyntöä.
3.

SOSIAALISEN ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET SOSIAALISIIN TILEIHIN
LIITTYEN

3.1

Sosiaalista Asiakasta koskevat näiden Sosiaalisia Tilejä koskevien ehtojen lisäksi
entiseen tapaan myös muut sopimukset ja ehdot, joita Sosiaalinen Asiakas on tehnyt
tai joista Sosiaalinen Asiakas on sopinut Nordnetin kanssa.

3.2 Sosiaalisen Asiakkaan velvollisuutena on olla käyttämättä Sosiaalisia Tilejä sellaisiin
tarkoituksiin, jotka ovat kulloinkin voimassa olevien lakien tai säännösten tai
arvopaperimarkkinoiden hyvien tapojen vastaisia, sekä noudattaa Sharevilleen
osallistumista koskevia kulloinkin sovellettavia Sharevillen ehtoja (”Sharevillen
Käyttöehdot”). Sosiaalisen Asiakkaan, joka rikkoo Sharevillen Käyttöehtoja,
katsotaan rikkovan myös näitä Sosiaalisia Tilejä koskevia ehtoja.
3.3 Nordnet muistuttaa Sosiaalista Asiakasta siitä, että on tärkeää tarkkailla omaa
Sosiaalista Tiliä Nordnetiin sisäänkirjautuneena, sekä että on tärkeää, että omaa
tiliä koskevien tietojen hyödyntäminen ja toimien perustaminen niihin tapahtuu
Nordnetiin sisäänkirjautuneena.

4.2 Lisätietoja Nordnetin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on säilytystilejä/tilejä
koskevissa Nordnet Bank AB:n yleisissä ehdoissa (Nordnet Bank AB Suomen
sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot).
5.

PANKKISALAISUUS

5.1

Nordnetillä ei ole oikeutta antaa Sharevillelle tietoja Sosiaalisen Tilin arvosta tai
Sosiaalisella Tiliillä olevien yksittäisten rahoitusinstrumenttien arvosta tai muista
varoista. Nordnetillä ei myöskään ole oikeutta antaa Sharevillelle Sosiaalisen
Asiakkaan henkilötietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta. Tällaisia tietoja kuitenkin
voidaan lähettää Sosiaalisen Asiakkaan Yksityiselle Shareville-tilille, joka ei ole
muiden kuin Sosiaalisen Asiakkaan (ei siis edes Sharevillen) saatavilla.

5.2 Sosiaalisille Asiakkaille huomautetaan siitä mahdollisuudesta ja riskistä, että
Sosiaalisten Asiakkaiden Sharevillelle   antamat tiedot, esimerkiksi Sharevilleprofiilin laatimisen tai Sharevilleen sisäänkirjautumisen yhteydessä, voivat paljastaa
Sosiaalisen Tilin haltijan ja siten myös sen, että hän on Nordnetin asiakas.
5.3 Nordnet kehottaa Sosiaalisia Asiakkaita toimimaan alias-nimellä, kun he rekisteröivät
Shareville-profiilin, jotta voidaan minimoida se riski, että joku käyttää Sharevillessä
julkaistuja tietoja epäasianmukaisesti tai Sosiaalisen Asiakkaan vahingoksi.
Sosiaalisia Asiakkaita muistutetaan siitä, että kun he valitsevat tehdä tilistä
Sosiaalisen tai tuoda Sharevilleen muuta sisältöä tai muita tietoja, tämä tarkoittaa,
että tiedoista tulee julkisia ja että kaikki, mukaan lukien henkilöt, jotka eivät ole
kirjautuneet sisään Sharevilleen, voivat tarkastella ja käyttää kyseisiä tietoja. Lisäksi
Sosiaalisia Asiakkaita muistutetaan siitä, että on tärkeää, ettei Sosiaalinen Asiakas
tuo Sharevillen Palveluun koskaan sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi
verkkopetoksissa tai identiteettivarkauksissa.
5.4 Sosiaalinen Asiakas on itse vastuussa kaikista tiedoista, joita hän antaa Sharevillelle
ja/tai julkaisee Sharevillen Palvelussa, sekä seurauksista, joita aiheutuu siitä, että
niiden vuoksi paljastuu pankkisalaisuuden tai henkilötietolain piiriin kuuluvia
tietoja.
6.

VASTUU JA VAHINGONKORVAUS

6.1

Nordnet ei vastaa Sharevillen Palvelussa, Yksityisellä Shareville-tilillä tai Nordnetin
Palvelussa esitettyjen Normalisoitujen Tietojen tai muiden tietojen sisällöstä, joka on
peräisin Sharevilleltä (jäljempänä käytetään yhteisnimitystä ”Shareville-tiedot”).
Nordnet ei myöskään vastaa toimenpiteistä tai toiminnasta, jotka perustuvat
Shareville-tietoihin, eikä mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Sharevilletietojen vuoksi. Nordnet ei vastaa lopputuloksesta, joka voi olla seurausta siitä, että
tilistä tehdään Sosiaalinen tai että Sharevilleä käytetään. Nordnet ei näin ollen vastaa
missään tapauksessa siitä, että Shareville-tiedot taikka se, että tilistä on tehty
Sosiaalinen, tai muu Sharevillen käyttö aiheuttavat suoraan tai välillisesti vahinkoja
tai menetyksiä taikka voittojen tai tulojen menetyksiä Sosiaalisille Asiakkaille tai
muille henkilöille, jotka ovat käyttäneet sisältöä. Nordetin vastuunrajoitusta
vahingoista ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko johtuu Nordnetin törkeästä
huolimattomuudesta.

6.2 Nordnet ei vastaa siitä, miten Shareville käyttää, levittää, muokkaa, esittää julkisesti
tai käsittelee muuten niitä tietoja, jotka Sosiaalinen Asiakas oikeuttaa Nordnetin
kohdan 2 mukaisesti antamaan Sharevillelle tai jotka Sosiaalinen Asiakas itse tuo
Sharevilleen, eikä tällaisten tietojen antamisen seurauksista. Sosiaalinen Asiakas
vastaa itse siitä, ettei hän tuo   Sharevillen Palveluun sisäpiirintietoja, ja siitä, ettei
hänen toimintansa voida katsoa olevan kiellettyämarkkinoiden väärinkäyttöä.
6.3 Nordnet kehottaa noudattamaan varovaisuutta, kun tietoja julkaistaan Sharevillen
Palvelussa, esimerkiksi kun tehdään transaktioihin ja omistukseen liittyviä
kommentteja, sekä tarkastelemaan kriittisesti muiden käyttäjien Sharevillen
Palveluun tuomia tietoja. Nordnet ja Shareville eivät kumpikaan tarkasta materiaalia
ennen julkaisua.
6.4 Nordnetin Palvelussa esitettävän materiaalin, joka on peräisin Sharevilleltä, kuten,
mutta ei yksinomaan, rahoitusinstrumentteihin liittyvien kommenttien, ei katsota
olevan sijoituspalvelulainsäädännön mukaista sijoitusneuvontaa taikka arvopaperimarkkinalainsäädännön tai viranomaisten antamien määräysten mukaisia
sijoitussuosituksia tai -tutkimuksia.
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6.5 Jos Sosiaalinen Asiakas rikkoo näitä Sosiaalisia Tilejä koskevia ehtoja, Nordnet voi
irtisanoa   Sharevillen Palvelun ja/tai Nordnetin asiakkuuden kyseisen Sosiaalisen
Asiakkaan osalta ja lisäksi siinä tapauksessa kyseisestä asiakkaasta tulee
korvausvelvollinen Sharevilleä ja/tai Nordnetiä kohtaan. Jos Sosiaalinen Asiakas
vahingoittaa Nordnetiä ja/tai Sharevilleä suoraan tai välillisesti tai aiheuttaa
Nordnetille ja/tai Sharevillelle suoraan tai välillisesti kustannuksia rikkomalla
näitä Sosiaalisia Tilejä koskevia ehtoja tai toimimalla voimassa olevien lainsäännösten
tai määräysten vastaisesti muulla tavoin, Sosiaalisen Asiakkaan on vaadittaessa
korvattava vahinko Nordnetille ja/tai Sharevillelle.
7.

EHTOJEN MUUTTAMINEN JA SOSIAALISTEN TILIEN LOPETTAMINEN

7.1

Nordnetillä ja Sosiaalisella Asiakkaalla on kummallakin oikeus irtisanoa nämä
Sosiaalisia Tilejä koskevat ehdot päättymään välittömästi, jolloin Sosiaalinen Tili
lakkaa tässä yhteydessä olemasta Sosiaalinen.

7.2 Jos tili, johon Sosiaalinen Tili perustuu, lopetetaan Nordnetissä, myös Sosiaalinen Tili
lopetetaan tässä yhteydessä.
7.3 Näihin Sosiaalisia Tilejä koskeviin ehtoihin tehtävät muutokset tulevat voimaan 30.
kalenteripäivänä sen jälkeen, kun Nordnet on ilmoittanut muutoksista Sosiaalisille
Asiakkaille. Ilmoitus voidaan lähettää Nordnetin viestikeskuksen kautta, ja
ilmoituksen katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle  lähetyshetkellä.
8.

RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

8.1

Näitä Sosiaalisia Tilejä koskevia ehtoja tulkitaan Suomen lain mukaan, ja niistä
aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottava
kuluttajansuojalainsäädäntö määrää toisin.
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