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Yhteystiedot
Muiden kuin Primus-vakuutusten osalta voit olla yhteydessä Mandatum Lifen asiakaspalveluun ja
Primus-vakuutusten osalta Ifin asiakaspalveluun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Kalevan vakuutustoiminnan hoitaminen, mukaan lukien
palveluiden ja tuotteiden markkinointi, tarjoaminen, myynti ja hallinnointi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Kalevan ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano sekä Kalevan lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmät



Kalevan vakuutusasiakkaat (vakuutetut, vakuutuksenottajat ja edunsaajat) ja heidän edustajansa
Henkilöt, joille on tehty vakuutustarjous

Tietojen luovuttaminen
Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille ja muille vakuutusyhtiölaissa mainituille tahoille,
pääsääntöisesti seuraaville:





Viranomaiset
o Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön perusteella viranomaisille, esimerkiksi Verohallinnolle, Kansaneläkelaitokselle ja ulosottovirastoille.
Muut vakuutusyhtiöt
o Jälleenvakuutustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa toiselle vakuutusyhtiölle.
Samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvat yhtiöt
o Samaan ryhmittymään kuuluu Kalevan lisäksi Sampo-konserniin kuuluvat Mandatum Life ja If, joille tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Vakuutuksiin liittyviä tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Jos tietoja käsitellään
maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta,
huolehdimme tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita
käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Kalevan lukuun.

Henkilötietojen säilytysaika
Mandatum Lifen hoitamat vakuutukset
Vakuutuksen tietoja säilytetään 13 vuotta viimeisimmän sopimuksen päättymisestä tai viimeisen
korvauksen maksamisesta.

Ifin hoitamat vakuutukset
Vakuutuksen tietoja säilytetään 13 vuotta viimeisimmän sopimuksen päättymisestä. Verkkokaupasta ostettujen vakuutusten ostotietoja säilytetään 20 vuotta. Tarjouksen saaneiden henkilöiden
ja kampanjakohderyhmien tietoja säilytetään enintään 6 kuukautta.

Henkilötietoryhmät
Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja lainsäädäntö velvoittaa. Käsittelemämme tiedot riippuvat siitä, mihin henkilö- tai asiakasryhmään kuulut.





Vakuutussopimuksen ja vakuutuksen tiedot
o Esimerkiksi vakuutuksen tyyppi ja laji, sopimuksen voimassaolo, alkamis- ja päättymispäivä, sopimuksen pohjana olleen tarjouksen tiedot, terveysselvitykset, mahdolliset rajoitusehdot ja edunsaajamääräykset.
Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot
o Esimerkiksi suoritetut maksut, avoimet laskut ja perintätiedot.
Vakuutuksiin liittyvät tiedot
o Esimerkiksi vakuutustarvekartoitukset, verotustiedot, lääkärintarkastukset ja -lausunnot sekä riskiin vaikuttavat ammatti- ja harrastustiedot.

Rekisteröityjen oikeudet
Sinulla on oikeus saada pääsy Kalevan käsittelemiin henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen
sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle ja oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle. Oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä voit lukea lisää Kalevan tietosuojakäytännöstä.

