Tietosuojakäytäntö
SEB Life International
Assurance Company DAC

Tietosuojakäytännössämme kerromme, miten käsittelemme
(esim. keräämme, käytämme, luovutamme ja käsittelemme
muutoin) henkilötietojasi. Käytämme aina henkilötietojasi tämän
tietosuojakäytännön ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
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KEITÄ ME OLEMME?

Yhtiö, joka on vastuussa henkilötietojesi
käsittelystä, on SEB Life International
Assurance Company DAC, Bloodstone
Building, Riverside IV, Sir John Rogersons’
Quay, Dublin 2, Irlannin tasavalta,
yhtiönumero 218391, jonka Irlannin
Keskuspankki on valtuuttanut toimimaan
henkivakuutusyhtiönä numerolla C771.
Osoitteemme on yllä, puh. +353 1
487 0700, faksi +353 1 487 0704,
sähköposti: dataprotection@seb. ie.

2

MIKSI KÄSITTELEMME
HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi jotta
voimme:
• noudattaa lakien ja muiden säädösten
mukaisia velvoitteitamme
• myöntää sinulle vakuutuksen ja
hoitaa sitä tai rekisteröidä sinut
henkivakuutetuksi tai edunsaajaksi
vakuutussopimukseen ja maksaa sinulle
korvauksia ja etuuksia sekä vastata
näitä seikkoja koskeviin kysymyksiisi
• olla tehokkaasti yhteydessä sinua
edustaviin henkilöihin kuten välittäjääsi
ja taloudelliseen neuvonantajaasi
• sijoittaa vakuutusvarasi nimetylle
varainhoitajalle sekä luovuttaa varasi
säilytysyhteisön haltuun
• jälleenvakuuttaa vakuutussopimuksesi
riskit
• varmistaa henkilöllisyytesi, suojata
sinua väärinkäytöksiltä, tarkistaa
laiminlyönnit ja vastata valituksiin.
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MITÄ HENKILÖTIETOJASI
KÄSITTELEMME?

Käsittelemme henkilötietojasi vain edellä
kohdassa 2 mainituissa tarkoituksissa
ja ainoastaan kun se on tarpeellista.
Saatamme käsitellä seuraavia
henkilötietojasi: nimesi ja osoitteesi,
syntymäaikasi ja -paikkasi, sukupuolesi,
yhteystietosi, verotietosi, passisi ja
henkilökorttisi numero ja muita tietoja
niistä, perheenjäsenesi, taloudellisia
tietoja sekä tietoja nimeämistäsi
henkivakuutetuista ja edunsaajista.
Joidenkin henkivakuutusten yhteydessä
saatamme myös käsitellä eräitä
erityisiä henkilötietoja kuten tietoja
terveydentilasta. Rahanpesun vastaisessa
tarkoituksessa keräämme tietoa siitä,
oletko poliittisesti vaikutusvaltainen
henkilö eli mahdollisesti tietoja poliittisista
mielipiteistä.
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MIKSI SAAMME KÄSITELLÄ
HENKILÖTIETOJASI?

Jotta voisimme käsitellä henkilötietojasi,
siihen täytyy olla laillinen peruste.
Voimme käsitellä henkilötietojasi
seuraavilla laillisilla perusteilla:
• Jos toimitat meille tiettyjä henkilötietoja
kuten tietoja terveydentilastasi, sinun
nimenomainen suostumuksesi;
• Jos olet hakija tai vakuutettu, käsittely
on välttämätöntä jotta voimme
toteuttaa sopimuksen mukaiset
velvoitteemme tai suorittaa tiettyjä
toimenpiteitä pyynnöstäsi ennen
sopimuksen solmimista tai käsittely on
välttämätöntä jotta voimme noudattaa
lain meille asettamia velvoitteita;

• Jos olet henkivakuutettu (mutta ei
vakuutuksenottaja) tai edunsaaja
tai joku muu henkilö (holhooja,
neuvonantaja, edustaja tai pantinsaaja),
käsittely on välttämätöntä oikeutetun
edun vuoksi kuten esimerkiksi
korvausten ja etujen maksamiseksi
sopimuksen mukaisesti sinulle tai
muulle henkilölle tai käsittely on
välttämätöntä jotta voimme täyttä lain
mukaan meille kuuluvan velvoitteen.
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MITEN SAAMME
HENKILÖTIETOJASI?

Jos olet vakuutuksenottaja, saamme
henkilötiedot suoraan sinulta. Lisäksi
saatamme saada henkilötietojasi myös
sinua edustavilta henkilöiltä kuten
välittäjiltä. Jos olet henkivakuutettu,
saamme henkilötietoja (mahdollisesti
mukaan lukien terveystietoja)
sinulta itseltäsi ja suostumuksellasi
lääkäreiltä, hammaslääkäreiltä, muulta
terveydenhuoltohenkilökunnalta,
sairaaloiden henkilöstöltä ja
terveysviranomaisilta sekä
sairaanhoitopalveluiden tarjoajilta.
Jos sinut on vakuutuksessa nimetty
henkivakuutetuksi tai edunsaajaksi,
saamme henkilötietoja (pois lukien
terveystiedot) vakuutuksenottajalta.
Voimme myös saada julkista
tietoa yritysrekistereistä,
kansallisista väestörekistereistä ja
valvontajärjestelmistä.
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MITEN LUOVUTAMME
HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi
viranomaisille, mikä se on tarpeen
rahanpesua, terrorismin rahoittamista,
lahjontaa ja korruptiota koskevien
lakien nojalla sekä yhteisen
raportointistandardin pohjalta ja
mikäli olet yhdysvaltalainen henkilö,
Yhdysvaltain Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) -lain
perusteella. Luovutamme myös tietoja
emoyhtiöllemme Skandinaviska Enskilda
Banken AB:lle sekä sen tytäryhtiöille,
edustajille, alihankkijoille ja SEB-konsernin
palveluntarjoajille sekä henkilöille, jotka
toimivat meidän puolestamme kuten
säilytysyhteisöille ja varainhoitajille
sekä sinua edustaville henkilöille
kuten välittäjällesi. Jos toimitat meille
tiettyjä henkilötietoja kuten tietoja
terveydentilastasi, luovutamme ne myös
jälleenvakuuttajallemme.
Henkilötietojasi saattavat meidän
lisäksemme myös käsitellä muut SEBkonsernin jäsenet, edustajamme,
alihankkijamme ja palveluntarjoajamme
tarvittaviin tarkoituksiin ja
velvoitteidemme suorittamiseksi tai
kolmannen osapuolen suorittaman
toimintamme tarkastuksen johdosta
kun on kyseessä mahdollinen
sulautuminen, yrityskauppa,
toimintamme uudelleenrahoitus tai
uudelleenorganisointi, jossa kyseinen
kolmas osapuoli on osallisena.
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KANSAINVÄLISET
TIEDONSIIRROT

Saatamme luovuttaa sinulta saamiamme
henkilötietoja tietojen käsittelijälle,
joka sijaitsee Euroopan talousalueen
ulkopuolella edellä luetelluissa
tarkoituksissa. Teemme näin vain
kun Euroopan komissio on päättänyt,
että maa tai käsittelijä, jonka kanssa
jaamme henkilötietojasi, suojelee
tietojasi asianmukaisella tavalla, tai
jos luovutuksesta on ilmoitettu Irlannin
tietosuojavaltuutetulle kirjallisesti ja
jos olemme solmineet sopimuksen sen
käsittelijän kanssa, jolle luovutamme
henkilötietojasi (Euroopan komission
hyväksymin ehdoin), sen varmistamiseksi,
että tietosi suojataan asianmukaisesti.

Mikäli haluat tietoja niistä turvavoimista,
joita noudatamme kolmannessa maassa
tapahtuvan käsittelyn suhteen, voit
pyytää niitä osoitteesta: dataprotection@
seb.ie.
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KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME
HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan
kuin se on tarpeen pyytämiesi palvelujen
tarjoamiseksi tai niin kauan kuin se on
tarpeen lailliseen tarkoitukseen ja tämän
jälkeen lain edellyttämän ajan.
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ENTÄ JOS HENKILÖTIETOJESI
TOIMITTAMINEN ON
PAKOLLISTA?

Säädökset ja/tai sopimukset saattavat
edellyttää, että toimitat meille
henkilötietojasi. Mikäli et noudata näitä
vaatimuksia, emme ehkä pysty solmimaan
kanssasi vakuutussopimusta, tai jos
sinulla on sopimus, emme ehkä voi osittain
tai kokonaan suorittaa toimenpiteitä,
jotka ovat välttämättömiä sopimuksesi
hallinnoimiseksi.
Jos et toimita meille täydellisiä ja oikeita
tietoja, vakuutussopimukseen perustuva
korvausvaatimus tai sen osa voi myös olla
perusteeton.
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MITKÄ OVAT SINUN
OIKEUTESI?

• Sinulla on oikeus nähdä omat
henkilötietosi sekä pyytää niiden
oikaisemista tai poistamista. Jos
tiedoissasi tapahtuu muutoksia ja
luulet, että tietomme sinusta eivät pidä
paikkansa tai ole ajan tasalla, ilmoita
meille siitä, ja muutamme tietosi.
• Sinulla on myös oikeus kieltää
henkilötietojesi käsittely sekä rajoittaa
sitä.
• Mikäli henkilötietojesi käyttö
perustuu suostumukseesi, sinulla
on oikeus peruuttaa suostumuksesi
koska hyvänsä. Tämä ei vaikuta
tietojesi käytön laillisuuteen ennen
sitä ajankohtaa, jona peruutit
suostumuksesi. Jos haluat peruuttaa
suostumuksesi, tämä voi kumota
oikeutesi (tai muiden oikeudet) vaatia

etua vakuutussopimuksen pohjalta. Voi
myös olla mahdollista, että joudumme
päättämään vakuutussopimuksesi,
koska emme voi toteuttaa sopimuksen
mukaisia velvoitteita.
Toukokuun 25. päivästä 2018 alkaen
sinulla on oikeus saada henkilötietosi
jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa
ja koneluettavassa muodossa (tietojen
siirrettävyys).
Näiden oikeuksien suhteen saattaa olla
ehtoja tai rajoitteita. Sinulla ei tämän
vuoksi ehkä ole tietyissä tapauksissa
oikeutta tietojen siirrettävyyteen. Tämä
riippuu käsittelyyn liittyvistä olosuhteista.
Yllä mainittujen oikeuksien käyttäminen
ei maksa mitään. Voit lähettää pyyntösi
osoitteeseen dataprotection@seb.ie.
Voit myös aina tehdä valituksen meille
osoitteeseen dataprotection@seb.
ie tai Irlannin tietosuojavaltuutetulle
osoitteeseen:
Office of the Data Protection
Commissioner.
Canal House, Station Road,
Portarlington, Co. Laois,
R32 AP23, Ireland.
Puh. +353 (0761) 104 800
LoCall 1890 25 22 31
Faksi +353 57 868 4757
S-posti info@dataprotection.ie

Postiosoite: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805 (maksuton numero Suomessa), Sähköposti: life.finland@seb.fi,
Vaihde: +353 1 487 07 00, Faksi: +353 1 487 07 04
Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company toimintaa säätelee
Irlannin keskuspankki. Rekisteröity Irlannin tasavallassa. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero 218391. Historiallinen kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä.
Sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu tammikuu 2020 tilanteeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään.
seb.ie

