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Mandatum Lifen vakuutusrekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) (Y-tunnus 0641130-2) 

Bulevardi 56 

00120 Helsinki 

Yhteystiedot 

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä Mandatum Lifen 

asiakaspalveluun. Mandatum Lifen tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietosuoja@mandatumlife.fi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mandatum Lifen vakuutustoiminnan hoitaminen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Mandatum Lifen ja asiakkaan välisen sopimuksen 

täytäntöönpano sekä Mandatum Lifen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. 

Rekisteröityjen ryhmät 

 Mandatum Lifen vakuutusasiakkaat (vakuutetut, vakuutuksenottajat ja edunsaajat) ja heidän 

edustajansa 

 Henkilöt, joille on tehty vakuutustarjous 

 

Henkilötietoryhmät 

Käsittelemämme tiedot riippuvat siitä, mihin henkilö- tai asiakasryhmään kuulut.  

 Vakuutussopimuksen ja vakuutuksen tiedot 

− Vakuutuksen tyyppi ja laji, sopimuksen voimassaolo, alkamis- ja päättymispäivä, sopimuksen 

taustalla olleen tarjouksen tiedot, terveysselvitykset, mahdolliset rajoitusehdot, 

edunsaajamääräykset 

 Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot 

− Suoritetut maksut, avoimet laskut, perintätiedot 

 Henki- ja eläkevakuutuksiin liittyvät tiedot 

− Vakuutustarvekartoitukset, verotustiedot, lääkärintarkastukset ja -lausunnot, riskiin vaikuttavat 

ammatti- ja harrastustiedot 

 Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät tiedot 

− Sijoitustyyppi ja -laji, tiedot rahastosta, sijoitussuunnitelma 

 

  

http://www.mandatumlife.fi/
https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta
https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta
mailto:tietosuoja@mandatumlife.fi
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Tietojen luovuttaminen 

Luovutamme henkilötietoja viranomaisille ja muille meihin soveltuvassa lainsäädännössä mainituille 

tahoille, pääsääntöisesti seuraaville: 

 Viranomaiset 

− Lainsäädännön velvoittaessa luovutamme henkilötietoja viranomaisille, esimerkiksi 

Verohallinnolle, Kansaneläkelaitokselle ja ulosottovirastoille 

 Jälleenvakuutusyhtiöt 

− Jälleenvakuutustilanteissa luovutamme henkilötietoja jälleenvakuutusyhtiölle 

 Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt 

 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Jos tietoja siirretään EU- ja ETA-

alueen ulkopuolelle maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä 

tasosta, huolehdimme tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita 

käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Mandatum Lifen lukuun.  

Henkilötietojen säilytysaika 

Asiakkaan tietoja säilytetään enintään 13 vuotta viimeisimmän sopimuksen päättymisestä tai viimeisen 

korvauksen maksamisesta. Verotukseen ja raportointivelvollisuuksiin (ml. kansainvälisistä FATCA/CRS-

sopimuksista johtuviin velvoitteisiin) liittyvät tiedot säilytetään 6 vuotta kunkin verovuoden päättymisestä. 

Rekisteröityjen oikeudet 

Sinulla on oikeus saada pääsy Mandatum Lifen käsittelemiin henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen, 

oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus 

rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Oikeuksistasi ja niiden 

käyttämisestä voit lukea lisää Mandatum Lifen tietosuojakäytännöstä. 

Viimeksi päivitetty 27.1.2020. 

http://www.mandatumlife.fi/
https://www.mandatumlife.fi/tietosuoja

