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Beskrivning av behandlingen av medlemmarnas uppgifter i anslutning till pensionsstiftelsens medlemsregister i 

Mandatum Life Service Ab  

Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter 

I frågor som gäller dataskydd kan du primärt kontakta Mandatum Lifes kundtjänst. Du kan kontakta 

Mandatum Lifes dataskyddsombudet på dpo@mandatumlife.fi. 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter  

Arbetsgivaren för pensionsstiftelsens eller -kassans medlem har för sina anställda ordnat 

tilläggspensionsskydd i enlighet med lagen om försäkringskassor eller lagen om pensionsstiftelser och 

pensionsstiftelsen eller -kassan anlitar Mandatum Life Service Ab:s tjänster. Behandlingen av 

personuppgifter är nödvändig för kontroll av de försäkrades och förmånstagarnas medlemskaps- och 

inkomstuppgifter i pensionsstiftelsen eller pensionskassan. 

Personuppgiftsansvarig är respektive pensionsstiftelse eller -kassa. Mandatum Life Service Ab är 

personuppgiftsbiträde. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på serviceavtalet mellan Mandatum Life 

Service Ab och den pensionsstiftelse eller -kassa som är personuppgiftsansvarig. 

Kategorier av registrerade 

 Medlemmar hos de pensionsstiftelser och -kassor som är kunder hos Mandatum Life Service Ab 

 

Period under vilken personuppgifter lagras  

Personens uppgifter lagras i 13 år efter att det sista avtalet har upphört eller den sista ersättningen har betalats 

ut. Inspelningar av samtal lagras i 10 år. Uppgifter i anslutning till beskattning, bokföring och 

rapporteringsskyldigheter lagras i 6 år efter utgången av respektive beskattningsår.  

Kategorier av personuppgifter 

Uppgifter om de personer som omfattas av förmånsarrangemanget, exempelvis: 

 Namn 

 Personbeteckning 

 Arbetsgivare 

 

Uppgifter om förmånsarrangemanget, exempelvis: 

 Försäkringsnummer 

 Den pensionsstiftelse eller -kassa, vars medlem personen är och till vars verksamhetssektor personen 

hör 

 Medlemskapets begynnelsedag och slutdag 

 Återbetalningsdag för återbetalade medlemsavgifter och upplupna räntor 

 Pensionsålder och pensionens begynnelsedag 

 Uppgifter om fribrev 
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Kontaktuppgifter, exempelvis: 

 Elektronisk kommunikation och brev 

 Marknadsföringstillstånd och -förbud 

 Uppgifter om användningen av webbtjänster 

 Inspelningar av telefonsamtal 

 

De registrerades rättigheter 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse av uppgifterna samt under vissa 

förutsättningar rätt till radering av uppgifterna, rätt att begränsa eller invända mot behandling av 

personuppgifter samt rätt till dataportabilitet och rätt att inge klagomål till besvärsmyndighet. Den 

personuppgiftsansvarige är respektive pensionsstiftelse eller -kassa. Mandatum Life Service Ab är 

personuppgiftsbiträde. En del av de personuppgiftsansvariga har befullmäktigat Mandatum Life att tillgodose 

den registrerades rättigheter på den personuppgiftsansvariges vägnar. I frågor som gäller den registrerades 

rättigheter kan du kontakta antingen Mandatum Lifes kundtjänst, din egen pensionsstiftelse eller -kassa eller 

din arbetsgivare. I Mandatum Lifes dataskyddspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter. 

Senast uppdaterad den 3 maj 2022 
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