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Beskrivning av behandlingen av medlemmarnas uppgifter i anslutning till beräkning av lagstadgat
pensionsansvar i Mandatum Life Service Ab
Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter
I frågor som gäller dataskydd kan du kontakta Mandatum Lifes kundtjänst.
Om du är pensionstagare, kan du direkt kontakta Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas
kundtjänst.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Arbetsgivaren för pensionsstiftelsens eller -kassans medlem har ordnat lagstadgat pensionsskydd i enlighet
med lagen om pension för arbetstagare och pensionsstiftelsen eller -kassan anlitar Mandatum Life Service
Ab:s tjänster. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ordnande av pensionsskyddet i enlighet
med lagen om pension för arbetstagare och för tillhandahållande av därmed anknutna tjänster för de
försäkrade och förmånstagarna. Dessutom är ändamålet med behandlingen av personuppgifter att beräkna
pensionsansvaret samt skaffa och uppdatera uppgifter som hänför sig till det.
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
Personuppgifter lagras i enlighet med de lagringstider som fastställs i lagen om pension för arbetstagare.
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
Basuppgifter om medlemmen (pensionstagaren), exempelvis:
 Namn
 Personbeteckning
 Arbetsgivare
 Kontaktuppgifter
Uppgifter i anslutning till utbetalning av pension, exempelvis:
 Pensionsålder
 Pensionens begynnelsedag
 Uppgifter om intjäning av förmånen
 Löneuppgifter
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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.
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