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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ja laillinen peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito sekä
vakuutusten ja vahinkojen käsittely vakuutussopimuksen ja
ehtojen edellyttämällä tavalla. Lisäksi rekisteriä voidaan käyttää
suoramarkkinointiin koskien Alandian Venevakuutuksia.
Henkilötietojen laillinen peruste on Tietosuoja-asetus (2016/679)
§6.1.b: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön
panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä.

Automatisoitu päätöksenteko ja
profilointi
Rekisteröidyt henkilöryhmät

Tietoluokat

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä
profilointiin Tietosuoja-asetuksen (2016/679) §13.2.f kuvaamalla
tavalla.
Vakuutusyhtiö Alandian asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat sekä
edustajat ja niiden yhteyshenkilöt. Rekisteri ei sisällä alle 16vuotiaiden henkilöiden tietoja.
Rekisteri sisältää seuraavia tietoluokkia (esimerkkeineen):
ASIAKASTIEDOT
• Perustiedot asiakkaista / yhteyshenkilöistä
o Nimi, henkilötunnus
• Maksutiedot
o Maksuhistoria, tilinumero
• Yhteystiedot
o Osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti
VAKUUTUSTIEDOT
• Vakuutussopimuksen perustiedot
o Vakuutuksen ottaja, vakuutettu objekti, sopimus,
ehdot
• Vakuutusmaksu
o Vakuututsarvo, maksu
• Kyseiseen vakuutukseen tarvittavat tiedot
o Vakuutustyyppi, lisät, alennus, bonus, provisio,
omavastuu, kiinnitysvelkoja
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KORVAUSTIEDOT
• Vahinkoarvio
o Vahinko-ilmoitus, tarkastusraportti,
kustannusarvio
• Korvauskäsittely
o Korvausmaksun vastaanottaja, tilinumero,
korvauksen määrä
Mistä henkilötiedot kerätään

REKISTERÖIDYLTÄ HENKILÖLTÄ
• Henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti
• Tuotevalinta, vakuutettu objekti, vakuutusarvo
• Vahinkoilmoitus, korvauksen vastaanottaja
EDUSTAJALTA
• Henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti
• Tuotevalinta, vakuutettu objekti, vakuutusarvo
JULKISISTA REKISTEREISTÄ
• Nimi ja osoitetiedot
• Vakuutetun objektin tiedot

Henkilötietojen säännöllinen
luovutus

Rekisterivastaava luovuttaa henkilötietoja ainoastaan asiakkaan
suostumuksella tai jos laissa erikseen määrätään tietojen
luovutuksesta.

Henkilötietojen siirto Euroopan
Unionin tai Euroopan taloudellisen
yhteistyöalueen ulkopuolisiin
maihin

Vakuutusosakeyhtiö Alandia käsittelee henkilötietoja Euroopan
Unionin ja Euroopan taloudellisen yhteistyöalueen sisällä.
Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa henkilötietoja voidaan siirtää
Euroopan Unionin tai Euroopan taloudellisen yhteistyöalueen
ulkopuolisiin maihin. Näissä tapauksissa varmistetaan riittävä
suoja henkilötietojen käsittelylle Tietosuoja-asetuksen sopivia
suojatoimenpiteitä koskevien määräysten mukaisesti.

Säilytysaika

Asiakassuhteeseen liittyvät henkilötiedot säilytetään 10 vuotta
asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus rekisterivastaavalta:
• Pyytää saada pääsyä henkilötietoihinsa
• Pyytää henkilötietojensa oikaisemista
• Pyytää henkilötietojensa poistamista
• Pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
• Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
• Pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen

Oikeus perua suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
(Tietosuoja-asetus 2016/679 §§ 6.1.a tai 9.2.a) suostumuksen voi
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milloin tahansa perua. Peruminen ei vaikuta henkilötietojen
aikaisempaan käsittelyyn.
Oikeus tehdä valitus

Ellei Vakuutusosakeyhtiö Alandia suostu pyyntösi mukaisiin
toimenpiteisiin ilmoitamme sinulle lakiin perustuvan syyn tähän
heti tai viimeistään kuukauden kuluessa siitä kun olemme
vastaanottaneet pyyntösi.
Jos olet saanut pyyntöösi kieltävän vastauksen
Vakuutusosakeyhtiö Alandialta voit viedä asiasi
Tietosuojatoimistoon käsiteltäväksi. Vastauksemme sisältää
yhteystiedot Tietosuojatoimistoon. Sinulla on mahdollisuus
valittaa Tietosuojatoimiston päätöksestä hallinto-oikeuteen
hallintomenettelylain mukaisesti.

Tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet henkilötietojen
suojaamiseksi

•
•
•
•
•

Tietojenkäsittelyn käyttövaltuushallinnalla valvotaan että
rekisterin tietoja pääsevät käsittelemään vain siihen
oikeutetut henkilöt
Tietoja käsittelevät henkilöt kuuluvat lakisääteisen
vaitiolovelvollisuuden piiriin.
Tiedot käsitellään Vakuutusosakeyhtiö Alandian
paikallisverkossa joka on eristetty julkisesta
tietoliikenneverkosta palomuurien avulla.
Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät
luottamukselliset tiedot suojataan teknisillä
turvaratkaisuilla.
Paperimuotoiset asiakirjat säilytetään kulkuvalvonnalla
suojatuissa tiloissa.

