Rekisteriseloste
Asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999 10 §:n) mukainen rekisteriseloste, tiedot voimassa 1.1.2014 alkaen

OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2
Osoite: Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki, kotipaikka: Helsinki

Aurum Sijoitusvakuutus Oy, Y-tunnus 2482032-9
PL 1129, 00101 Helsinki, kotipaikka Helsinki
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, Y-tunnus 0201320-0
Osoite: Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki, kotipaikka: Helsinki

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6
Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

A-Vakuutus Oy, Y-tunnus 1715947-2
Osoite: Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki, kotipaikka: Helsinki

Rekisterinpitäjät

1. Pohjola Vakuutus Oy
2. Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen
3. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi

Rekisteriasioita Nimi
hoitava yhteys- Nina
henkilö

4. A-Vakuutus Oy
5. OP-Henkivakuutus Oy
6. Aurum Sijoitusvakuutus Oy

Karne

Sähköpostiosoite

nina.karne@pohjola.fi
Lisätietoja

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

www.pohjola.fi/rekisteriselosteet tai palvelunumerostamme 0303 0303
1. Rekisterinpitäjien henkilöasiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen
2. Asiakasriskien hallinta
3. Rekisterinpitäjien asiakkaisiin kohdistuva rekisterinpitäjien sekä samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen tuotteiden
suoramarkkinointi.

Rekisteröidyt
henkilöryhmät

Henkilöllä on / on ollut rekisterin pitäjään
1. olemassaoleva asiakassuhde
2. potentiaalinen asiakassuhde

Henkilötietojen
säännöllinen
luovutus

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta
on erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto- tai sosiaaliviranomaisille. Rekisteristä voidaan
luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvalle yritykselle tai yhteisölle sekä samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle
tai yhteisölle.

Henkilötietojen
siirto EU:n tai
Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottolaitoslain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

Henkilötietojen
suojauksen
periaatteet

1. Tietojen käsittelyoikeuksia valvotaan henkilöstötietojärjestelmiin kuuluvien käyttöoikeusvalvontatoimintojen avulla.
2. Tietojen käsittelyssä käytettävät palvelintietokoneet sijaitsevat kulunvalvonnan ja
turvallisuusjärjestelmien avulla suojatussa tietokonekeskuksessa ja henkilötietoja sisältävät
rekisterit on erotettu julkisista tietoverkoista teknisten turvajärjestelyjen avulla.
3. Paperiasiakirjat säilytetään lukittavissa kaapeissa kulunvalvonnan avulla suojatuissa
toimitiloissa.
4. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja
ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.
5. Tiedostot varmuuskopioidaan systemaattisesti ja tietojen käytöstä kerätään lokitietoja.

Rekisteröityihin
liittyvät tietoryhmät ja tiedot

Asiakasrekisteri koostuu lukuisista vakuutuslajikohtaisista IT-järjestelmien avulla pidettävistä
rekistereistä sekä manuaalisesti pidetyistä asiapaperi-arkistoista ja puhelintallenteista.
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Henkilöön liittyvät tiedot:
- nimitiedot
- syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli,
kuolinpäivä
- kotiosoitetiedot
- sopimuksissa käytettävät muut osoitteet
- yhteystiedot (puhelinnumero: vapaa-aika,
työ, sähköpostiosoite)
- asiakkaan kansalaisuus ja asiointikieli
- perheyhteydet (asiakkaalta saadun tiedon
perusteella viitteet saman talouden muihin
jäseniin)
- muu kuin asiakas (esim. edunvalvoja,
valtuutettu tai yhteyshenkilö)
- velkajärjestelytieto, perintätieto, maksuhäiriöt
- lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen
edellyttämät tiedot

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot:
- asiakastunnus
- vakuutusyhteydet
- vahinkoyhteydet
- rahastoyhteydet
- e-palvelusopimus
- verkkopalvelusopimus
- verkkolasku
- asiakkaan edunvalvojat ja asiakkaan antamat
valtakirjat esim. meklarivaltakirja
- jäsenyys ryhmään, jolle myönnetään etuuksia
(esim. jäsenyys järjestöön tai henkilökuntayhteys)
- asiakkaan pankkiyhteys (maksunpalautus, korvaussuoritus tai suoraveloitus)
- yhteydenottotiedot (ajankohdat, aiheet, yhteydenottajat)
- asiakassuhteen laajuus (etuasiakas, perusasiakas)
- asiakkuus ja asiakassuhteen laajuus samaan
taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvassa
yrityksessä ja yhteisössä
- palveluohjeet
- markkinointiestot
- vakuutusten irtisanomiset ja epäykset

Osoite

Puhelin

Internet

Lapinmäentie 1
00013 Pohjola

0303 0303

www.pohjola.fi

