
Revolut <18 Tietosuojakäytäntö

Nyt puhutaan sinun tiedoistasi!

Olemme Revolut Bank UAB, ja osoitteemme on Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT- 08130,
Liettuan tasavalta, rekisterinumero 304580906, FI-koodi 70700. Me vastaamme Revolut <18
ETA-maissa.

Revolut <18 -sovellus on hyvä tapa maksaa asioita ja oppia käyttämään rahaa.

Sinusta huolehtiva vanhempasi tai huoltajasi avasi tai hyväksyi Revolut <18 -tilin sinulle.
Vanhempasi tai huoltajasi voi lisätä toisen henkilön "yhteishuoltajaksi" Revolut <18 -tilillesi.
Yhteishuoltajasi voi olla toinen vanhempasi, toinen huoltaja, perheenjäsen tai ystävä. Vaikka
yhteishuoltajat voivat auttaa sinua Revolut <18 -tilisi kanssa, on tärkeää muistaa, että
vanhempasi tai huoltajasi on päävastuussa Revolut <18 -tilistäsi.

Saat pian Revolut <18 -korttisi. Vanhempasi, huoltajasi tai yhteishuoltajasi (jos sinulla on
sellainen) voi siirtää rahaa kortillesi, jotta voit käyttää sitä asioiden maksamiseen.

Ennen kuin alat käyttää Revolut <18 -tiliäsi, meidän on kerrottava, miten käytämme sinua
koskevia tietoja (tietojasi).

Mitä ”tiedoillasi” tarkoitetaan?

Tiedot ovat meillä olevia sinua koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimesi,
syntymäaikasi, tai se, kuinka tilisi avannut tai hyväksynyt henkilö tuntee sinut (onko hän
äitisi, isäsi vai huoltajasi), puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Nämä ovat vain
muutamia esimerkkejä siitä, mistä tietosi koostuvat. Muitakin tietotyyppejä on olemassa,
mutta emme käytä niitä.

Kun käytät tiliäsi, meille kertyy lisää sinua koskevia tietoja. Tässä joitakin esimerkkejä:

● Kun käytät korttiasi asioiden maksamiseen, me keräämme tapahtumaa koskevia
tietoja, kuten päivämäärän, paikan ja käytetyn summan.

● Käytämme ”evästeitä” ymmärtääksemme, kuinka ihmiset käyttävät
verkkosivustoamme. Haluamme tietää, kuka verkkosivustoamme käyttää ja kuinka
voimme tehdä siitä paremman. Lisätietoja evästeistä saat Revolutin
Evästekäytännöstä. Jos olet lain mukaan tarpeeksi vanha päättämään asiasta ilman
vanhempasi tai huoltajasi apua, tarvitsemme lupasi evästeiden käyttöön. Jos et ole
vielä tarpeeksi vanha, tarvitsemme luvan vanhemmaltasi tai huoltajaltasi. Riippuen
maasta, jossa asut, saatamme tarvita luvan sekä sinulta että vanhemmaltasi tai
huoltajaltasi.



Joskus pyydämme henkilötodistustasi vanhemmaltasi tai huoltajaltasi, jotta voimme
varmistua siitä, kuka olet. Sellaiseksi kelpaa passisi, henkilökorttisi tai syntymätodistuksesi.
Saamme myös kaikki muut tiedot, jotka sinä tai he päättävät antaa meille, kuten kuvasi.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen siihen, kuinka käytämme tietojasi, voit lähettää meille
sähköpostia osoitteeseen dpo-junior@revolut.com. Jos sinulla on mitä tahansa muuta
kysyttävää, vanhempasi tai huoltajasi tulee ottaa meihin yhteyttä.

Kun lähetät meille sähköpostia, tulee sinun samalla vastata joihinkin kysymyksiin, jotta
voimme varmistua henkilöllisyydestäsi.

Muistathan aina olla tarkka siitä, mitä kirjoitat sähköpostiin. Älä jaa kanssamme
enempää kuin tarvittavat tiedot, tai anna sellaisia tietoja, joita joku muu voisi käyttää
pahoihin tarkoituksiin. Jos tarvitsemme sinulta jotakin tietoa, pyydämme sitä.
Voit luottaa siihen, että pidämme hyvää huolta tiedoistasi. Noudatamme lakeja, jotka
varmistavat että suojelemme tietojasi, emmekä voi käyttää niitä mihinkään sinulle
Vahingolliseen.

Miksi tietojesi suojaaminen on niin tärkeää?

Vanhempasi tai huoltajasi avasi tai hyväksyi Revolut <18-tilin sinulle ja hän ja
(mahdollinen) toissijainen vanhempasi voivat seurata, kuinka käytät tiliäsi, mihin käytät
rahojasi ja kuinka paljon tililläsi on rahaa (näin hän tietää, milloin rahaa tarvitaan lisää).
Tämä tarkoittaa, että vanhempasi tai huoltajasi sekä (mahdollinen) toissijainen
vanhempasi voivat nähdä tietosi. Myös me näemme tietosi, sillä tarvitsemme niitä tilisi
toiminnan varmistamiseksi. Emme halua muiden ihmisten tai yritysten näkevän tietojasi
ilman sinun lupaasi.

Kuvittele jotakin sinulle todella arvokasta – vaikka lempilelusi tai matkapuhelimesi. Et
antaisi kenenkään käyttää sitä ilman lupaasi. Jos antaisit jonkun muun käyttää sitä,
sinusta olisi mukava tietää, mitä hän sillä tekee. Sinusta olisi myös mukava tietää, että
hän pitää siitä hyvää huolta ja kertoisi sinulle, jos sille kävisi jotakin. Haluaisit hänen
myös pyytävän sinulta luvan ennen kuin hän antaisi sen jonkun muun käyttöön, ja
saavasi sen häneltä halutessasi takaisin. Meille tietosi ovat kuin tuo sinulle todella
arvokas asia.

Miksi me voimme käyttää tietojasi?

Tietoja koskevia lakeja on paljon. Nämä lait määräävät, että me voimme käyttää tietojasi
vain, jos meillä on siihen hyvä syy. Joten tässä syymme tietojesi käyttämiseen:

● Saamme joitakin tietojasi, kun sinä, vanhempasi tai huoltajasi avasitte Revolut <18
-tilin. Näihin tietoihin sisältyy se, milloin latasit Revolut <18 -sovelluksen ja pyysit
vanhempaa tai huoltajaa aktivoimaan Revolut <18 -tilisi. Tarvitsemme nämä tiedot,
jotta voimme perustaa Revolut <18 -tilisi.

● Käytämme tietojasi, jotta sinä voit käyttää tiliäsi. Voimme antaa sinun käyttää tiliäsi
vain, jos meillä on tietojasi.

● Laki määrää, että meidän tulee kerätä ja säilyttää joitakin tietojasi.



● Käytämme tietojasi selvittääksemme, miten voimme parantaa Revolut <18
-sovellusta. Teemme näin vain, jos se on reilua sinua kohtaan, eikä se aiheuta sinulle
ongelmia.

● Lisäämme tietojasi muiden Revolut <18 -käyttäjien tietoihin, jotta voimme ymmärtää,
miten Revolut <18 -sovellusta käytetään. Kun teemme näin, tiedot ovat
”anonyymejä”, mikä tarkoittaa, että sinua ei voida tunnistaa, kun yhdistämme tietosi
monien muiden ihmisten tietoihin.

Pidämme tiedoistasi hyvää huolta. Kerromme sinulle aina kun meidän täytyy käyttää
tietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen.

Mihin käytämme tietojasi?

Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

● Annamme sinun käyttää korttiasi ostostesi maksamiseen.
● Voit lähettää rahaa ystävillesi tai saada rahaa ystäviltäsi Revolut <18 -sovelluksen

kautta (mutta vain, jos olet maasi lakien mukaan tarpeeksi vanha tähän). Jos olet
tarpeeksi vanha, voit myös jakaa yhteystietoluettelosi Revolut <18 -sovelluksen
kanssa, jotta voit nopeasti löytää ystäviä, jotka myös käyttävät Revolut <18
-sovellusta. Voit myös etsiä lähellä olevat ystäväsi Revolut <18 -sovelluksessa, jos
annat siihen suostumuksesi. Voit lopettaa sijaintisi jakamisen tai yhteystietoluettelosi
synkronoinnin milloin tahansa Revolut <18 -sovelluksen kautta.

● Varmistamme että se olet varmasti sinä, joka tiliäsi käyttää (käytämme nimeäsi,
syntymäpäivääsi ja joskus muita tietoja, kuten passiasi).

● Varmistamme, että saat tärkeät uutiset ja muut sellaiset tiedot, joista sinun on hyvä
olla perillä.

● Lähetämme sinulle tervetuliaispaketin ja esimerkiksi vinkkejä siihen, kuinka voit
käyttää tiliäsi rahan säästämiseen.

● Suojaamme tiliäsi (esimerkiksi varmistamalla, että olet samassa paikassa missä
korttiasi käytetään, kuten kerroimme aiemmin).

● Vastaamme, kun sinulla, vanhemmallasi tai huoltajallasi on kysyttävää. Sinun on
hyvä tietää, että (mahdollinen) toissijainen vanhempasi ei voi ottaa meihin yhteyttä
Revolut <18-tiliisi liittyvissä asioissa.

● Selvitä, mistä pidät ja mistä et pidä Revolut <18 -sovelluksessa, jotta voimme
kehittää sitä edelleen sinua varten.

● Ymmärrä, miten ihmiset käyttävät Revolut <18 -sovellusta lisäämällä tietosi muiden
Revolut <18 -käyttäjien tietoihin. Kun teemme näin, emme voi tunnistaa sinua, koska
tietosi on yhdistetty monien muiden ihmisten tietojen kanssa. Tämä tarkoittaa, että
tiedot ovat nimettömiä. Voimme esimerkiksi laskea, kuinka paljon taskurahaa Revolut
<18 -käyttäjät saavat yleensä tietämättä tarkalleen, kuinka paljon taskurahaa sinä
saat.

● Varmistamme, että emme riko lakia. Tämän vuoksi jaamme tarvittaessa tietoja
poliisin tai muiden tärkeiden tahojen kanssa. He tutkivat asiaa silloin, kun jokin
menee vikaan. He myös varmistavat, että teemme kaiken niin kuin pitää sinua
suojataksemme.

Emme käytä tietojasi mihinkään luvattomaan



Kerromme sinulle aina rehellisesti, mihin käytämme tietojasi. Kerromme sinulle, miksi
käytämme tietojasi. Tarvitsemme esimerkiksi nimesi, jotta voimme painattaa sen korttiisi ja
osoitteesi, jotta voimme lähettää kortin sinulle.

Toivomme, että ymmärrät nyt, mihin käytämme tietojasi. Jos joskus käytämme tietojasi
johonkin uuteen tarkoitukseen, pyydämme vanhemmaltasi tai huoltajaltasi siihen luvan.
Sinun on hyvä tietää, että emme koskaan esitä näitä kysymyksiä toissijaiselle
vanhemmallesi. Vain vanhempasi tai huoltajasi voi tehdä päätöksiä Revolut <18 -tilistäsi.
Riippuen siitä, missä maassa asut, saatamme pyytää myös sinulta siihen
luvan. Jos saat lain mukaan tehdä päätöksiä ilman vanhempasi tai huoltajasi apua,
pyydämme siihen luvan vain sinulta.

Tietojesi jakaminen

Joskus meidän täytyy jakaa tietojasi toisten ihmisten tai yritysten kanssa. Tässä joitakin
Esimerkkejä:

● Jos toinen yritys ostaa yrityksemme, annamme tietosi sille, koska se antaa jatkossa
sinun käyttää tiliäsi. Kertoisimme sinulle, jos näin kävisi.

● Jaamme tietojasi sellaisten yritysten kanssa, jotka auttavat meitä tilisi toiminnassa ja
antavat sinun käyttää tiliäsi. Teemme yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa,
jotka ovat meistä luotettavia suojaamaan tietojasi. Jaamme esimerkiksi nimesi
kortintekijämme kanssa, jotta se voi painaa Revolut-korttisi. Jaamme osoitteesi
toisen yrityksen kanssa, jotta se voi toimittaa korttisi sinulle. Nämä yritykset käyttävät
tietojasi vain näihin tarkoituksiin.

● Jaamme tietojasi sellaisten ihmisten kanssa, jotka auttavat meitä yrityksemme
hoitamisessa (kuten asianajajien tai kirjanpitäjien, jotka auttavat meitä varmistamaan,
että noudatamme lakia ja teemme kaiken niin kuin pitää).

● Jaamme tietojasi virallisten tahojen kanssa, jotka seuraavat tekemisiämme
varmistaakseen, että pidämme sinusta huolta. On olemassa lakeja, jotka vaativat
meitä toimimaan näin.

● Jos olet tarpeeksi vanha, voit jakaa Revolut <18 -käyttäjätunnuksesi ystäviesi tai
muiden Revolut <18 -käyttäjien kanssa.

● Jos olet tarpeeksi vanha, voit ilmoittaa ystävillesi tai muille Revolut <18 -käyttäjille,
jos olet heitä lähellä. Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa Revolut <18
-sovelluksessa.

● Jos ystäväsi lähettää sinulle kutsukoodin Revolut <18 -sovellukseen, ilmoitamme
hänelle, kun Revolut <18 -korttisi on tilattu sen jälkeen, kun vanhempasi tai huoltajasi
on vahvistanut tilihakemuksesi.

Jaamme tietojasi muiden ihmisten ja yritysten kanssa vain silloin, kun tiedämme että he
suojaavat niitä yhtä hyvin kuin me.

Tätä voidaan verrata siihen, jos kaverisi pyytää sinulta, voiko hänen kaverinsa lainata
lempileluasi tai matkapuhelintasi. Kaverisi ei pitäisi antaa jonkun toisen käyttää sitä, jos
hän ei luota häneen.



On tärkeää, että tiedät,mihin lähetämme tietojasi. Lähetämme niitä ihmisille tai
yrityksille, jotka ovat tässä tai toisessa Euroopan maassa.

Joskus meidän pitää lähettää tietojasi Euroopan ulkopuolelle, jotta voit käyttää tiliäsi.
Kerromme sinulle aina, kun näin tapahtuu. Varmistamme myös, että tietojasi suojataan
samalla tavalla kuin Euroopassa.

Pidämme tietosi turvassa ja kerromme, jos joku menee vikaan

Pidämme tiedoistasi huolta samalla tavalla kuin haluaisit kaverisi pitävän huolta jostakin
hänelle lainaamastasi.

Varmistamme, että muut ihmiset eivät näe tietojasi ilman sinun lupaasi. Teemme kovasti
töitä suojataksemme tietojasi. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Pidä Revolut <18
-salasanasi vain omassa tiedossasi. Varmista, että kukaan muu ei saa
sitä tietoonsa. Tarkista, että kukaan ei näe kun kirjoitat salasanasi.

Teemme parhaamme suojataksemme tietojasi. Toimimme aina lain määräysten
mukaisesti tietojesi turvassa pitämiseksi. Vaikka teemme parhaamme, internetissä
olevat tiedot eivät valitettavasti koskaan ole täysin turvassa. Emme voi luvata, että
tietosi ovat aina turvassa. Jos joku murtautuu toimistollemme, tietokoneillemme tai
tietokantaamme ja pääsee käsiksi tietoihisi, ilmoitamme asiasta vanhemmallesi tai
huoltajallesi ensi tilassa. Teemme aina parhaamme auttaaksemme sinua missä tahansa
ongelmatilanteessa.

Tunne oikeutesi

Lain mukaan voit pyytää meiltä monia asioita tietoihisi liittyen.

● Voit pyytää tietosi nähtäväksi.
● Voit pyytää meitä korjaamaan tietojasi. Jos mielestäsi jotakin on pielessä, me

voimme korjata sen.
● Voit tietyissä tapauksissa pyytää meitä lopettamaan tietojesi käytön tai olla

hyväksymättä tietojesi käyttöä. Vaikka olisitkin antanut meille suostumuksesi
joidenkin tietojesi käyttöön, voi mielesi muuttua. Riittää, kun ilmoitat meille asiasta.
Kerromme sinulle, onko tietojesi käytön lopettaminen mahdollista. Vaikka emme voisi
lopettaa tietojesi käyttöä pyytämästäsi syystä, otamme asian huomioon.

● Voit pyytää meitä tuhoamaan tietosi. Teemme näin, jos se on lain mukaan
mahdollista.

● Voit pyytää meiltä kopion tiedoistasi.
● Voit pyytää meiltä, että tietokoneet eivät saa enää tehdä sinua koskevia päätöksiä.

Joskus yrityksissä käytetään tietokoneita automaattisten päätösten tekemiseen. Voit
pyytää meitä varmistamaan, että ihminen on vastuussa sinua koskevista tärkeistä
päätöksistä.

Jos pyydät meitä tekemään jotakin sellaista, jonka vuoksi emme voi enää antaa sinun
käyttää tiliäsi, ilmoitamme asiasta vanhemmallesi tai huoltajallesi. Ilmoitamme
vanhemmallesi tai huoltajallesi myös, jos pyydät meiltä kopiota tiedoistasi. Tämä johtuu



siitä, että emme välttämättä voi lähettää tietojasi suoraan sinulle. On hyvä huomata, että
otamme yhteyttä vain ensisijaiseen vanhempaasi tai huoltajaasi, emme toissijaiseen
Vanhempaasi.

On todella tärkeää, että voit pyytää meiltä yllä mainittuja asioita, mutta joskus on
vieläkin tärkeämpiä asioita. Jos esimerkiksi pyydät meitä tuhoamaan kaikki tietosi,
emme voi tehdä sitä heti. Meidän pitää säilyttää joitakin tietojasi kahdeksan vuoden
ajan, ennen kuin voimme tuhota ne. Laki määrää meitä toimimaan näin sinua
suojellaksemme. Kerromme sinulle aina, jos jotakin tämänkaltaista tapahtuu. Emme
koskaan yritä salailla sitä, mitä tiedoillasi teemme.

Kuinka kauan voimme säilyttää tietojasi?

Säilytämme tietosi niin kauan kuin sinulla on käytössäsi Revolut <18 -tili.

Voi olla, että meidän täytyy lain määräysten vuoksi säilyttää tietojasi kauemminkin.
Vaikka pyytäisit meitä tuhoamaan tietosi, emme välttämättä voi tehdä sitä heti.
Jos suljet tilisi, säilytämme tietojasi jopa kahdeksan vuotta sen jälkeen. Joskus
joudumme säilyttämään niitä vielä kauemmin käyttääksemme niitä oikeudessa
sellaisessa tapauksessa, että joku ihminen tai yritys sanoo meidän rikkoneen lakia,
mutta me emme ole asiasta samaa mieltä.

Mitä tehdä, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää asiasta lisää?

Ota yhteyttä!

Jos sinulla on kysyttävää tietoihisi liittyen, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
dpo-junior@revolut.com. Myös vanhempasi tai huoltajasi voi ottaa meihin yhteyttä tiliisi
Liittyen.

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käytämme tietojasi, tai haluat tehdä valituksen siitä,
että et ole mielestäsi saanut meiltä kunnon vastausta, voit (tai vanhempasi tai huoltajasi
voi) ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Voit (tai vanhempasi tai
huoltajasi voi) ottaa yhteyttä myös Liettuan valtion tietosuojatarkastajaan (SDPI)
osoitteessa https://vdai.lrv.lt/en/. Paikallinen tietosuojaviranomainen tai SDPI kertoo
meille, mitä tehdä, jos teemme jotakin väärin, ja varmistaa, että huolehdimme tiedoistasi
niin kuin pitää.


