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Registrets namn REGISTERBESKRIVNING FÖR MARINFÖRSÄKRING 

Registeransvariges identitet och 
kontaktuppgifter  

ALANDIA FÖRSÄKRING ABP 
FO-nr. 0145065-2 (FI) 
Org.nr. 502049-4224 (SE) 
Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, 
ÅLAND 

Kontaktuppgift dataskyddsombud Lukas Hellman 
Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, ÅLAND 
Telefonnummer +358 (0)18 29 000 

Ändamål med behandling av 
personuppgifter och rättslig grund 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är hantering 
av kundförhållandet och skötsel av försäkringar och skador i 
enlighet med försäkringsavtal och villkor. Därtill kan registret 
användas för direktmarknadsföring av Alandias Marinförsäkring.  

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna vilar på 
dataskyddsförordningen (2016/679) §6.1.b: Behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part 
eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan 
ett sådant avtal ingås.  

För att utreda försäkringsbolagets ansvar behandlas känsliga 
personuppgifter som t.ex. hälsotillstånd, sjukdom, 
funktionsnedsättning, vårdåtgärder eller andra därmed 
jämförbara åtgärder. 

Automatiserat beslutsfattande och 
profilering  

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande 
eller profilering i enlighet med dataskyddsförordningen 
(2016/679) §13.2.f.  

Registrerade persongrupper PERSONGRUPP 1 
Alandia Försäkring Abps kunder och prospekt samt mäklare 
och agenter samt dessas kontaktpersoner. För dessa innehåller 
registret inte uppgifter om personer under 16 år.  

PERSONGRUPP 2 
Skadelidande inom P&I försäkring. För dessa kan uppgifter om 
personer under 16 år behandlas och lagras.  

Kategorier av uppgifter Registret innehåller följande uppgiftskategorier med beskrivande 
exempel:  

KUNDINFORMATION 
• Grundläggande uppgifter om kunder / kontaktpersoner

o Namn, personnummer
• Kontaktuppgifter

o Adressuppgifter, telefonnummer, epost
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FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
• Försäkringsavtalets grundläggande uppgifter

o Försäkringstagare, försäkringsobjekt, avtal, villkor
• Försäkringspremie

o Försäkringsvärde, premie
• Uppgifter som behövs för den specifika försäkringen

o Försäkringstyp

ERSÄTTNINGSINFORMATION 
• Skadetaxering

o Skadeanmälan, besiktningsrapport,
taxeringsvärde

• Ersättningshandläggning
o Betalningsmottagare, kontonummer,

ersättningsbelopp
o För P&I skadelidande kan hälsoinformation

behandlas och lagras samt information om
personer under 16 år.

Varifrån personuppgifter kommer FRÅN MÄKLARE / AGENT / FÖRSÄKRINGSTAGARE 
• Personnummer, telefonnummer, epost,
• Produktval, försäkringsobjekt, försäkringsvärde
• Skadeanmälan, ersättningsmottagare

FRÅN EXTERN LEVERANTÖR AV DATABAS AVSEENDE 
FÖRETAGSUPPGIFTER 

• Bolagsägaruppgifter så som styrelsemedlemmar, ägare
och ledande befattningshavare samt deras födelsedatum
och nationalitet.

Regelbundet utlämnande av 
personuppgifter 

Den registeransvarige lämnar bara ut personuppgifter med 
kundens samtycke eller om det i lag särskilt stadgas om 
utlämnande av uppgifter. 

Översändande av personuppgifter 
till stater utanför Europeiska 
unionen eller Europeiska  
ekonomiska samarbetsområdet 

Alandia Försäkring Abp överför inte uppgifter utanför EU/EES. 

Lagringsperiod Personuppgifter kopplat till kundrelation sparas till 10 år efter att 
kundrelation avslutats.  

Registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige: 
• Begära tillgång till sina personuppgifter
• Begära rättelse av sina personuppgifter
• Begära radering av sina personuppgifter
• Begära begränsning av behandling av sina

personuppgifter
• Invända mot behandling av sina personuppgifter
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• Begära dataportabilitet

Rätt att återkalla samtycke Om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på samtycke 
(§§ 6.1.a eller 9.2.a) kan samtycket närsomhelst återkallas.
Återkallandet påverkar inte tidigare behandling av
personuppgifterna.

Rätt att inge klagomål Om Alandia Försäkring Abp vägrar att utföra åtgärder enligt din 
begäran, informerar vi dig det lagbaserade skälet till vägran 
omedelbart och senast inom en månad från att vi mottagit din 
begäran. 

Om du har fått ett negativt svar på din begäran av Alandia 
Försäkring Abp, kan du ta ditt ärende till dataombudsmannens 
byrå (Finland och Åland) eller Datainspektionen (Sverige) för 
behandling. Vårt svar innehåller kontaktuppgifterna till 
dataombudsmannens byrå/Datainspektionen. Du har möjlighet 
att överklaga beslutet från dataombudsmannens byrå/
Datainspektionens  till förvaltningsdomstolen/förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningsprocesslagen.   

Tekniska och organisatoriska 
åtgärder för skydd av 
personuppgifter.   

• Genom kontroll av befogenheter för uppgiftsbehandling 
övervakas att registrets uppgifter får behandlas endast av 
personer som är berättigade därtill.

• Personer som hanterar uppgifterna omfattas av lagstadgad 
tystnadsplikt.

• Uppgifterna hanteras i Alandia Försäkring Abps lokalnät, 
som med brandmur är avskilt från det offentliga 
datatrafiknätet.

• Konfidentiella uppgifter som överförs i det offentliga 
datatrafiknätet skyddas med tekniska hjälpmedel.

• Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade 
med passerkontroll.


