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Mandatum Lifes marknadsföringsregisterbeskrivning 

Personuppgiftsansvarig 

Varje bolag (i fortsättningen Mandatum Life) fungerar som personuppgiftsansvarig i fråga om sina egna 

kunder. 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (FO-nummer 0641130-2) 

Mandatum Life Investeringsservice Ab (FO-nummer 2608438-8) 

Bulevarden 56 

00120 Helsingfors 

Kontaktuppgifter 

I frågor som gäller dataskydd kan du primärt kontakta Mandatum Lifes kundtjänst. Du kan kontakta 

Mandatum Lifes dataskyddsombudet på dpo@mandatumlife.fi. 

Ändamålet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är marknadsföring av Mandatum Lifes produkter och 

tjänster samt utveckling av Mandatum Lifes webbsidor och -tjänster. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är rättsliga förpliktelser,den registrerades 

samtycke och att tillgodose den personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Berättigade intressen är 

marknadsföring av Mandatum Lifes tjänster och produkter samt utveckling av webbsidor och -tjänster. 

Kategorier av registrerade 

 Mandatum Lifes kunder 

 Potentiella kunder 

 Besökare på Mandatum Lifes webbplats 

 

Kategorier av personuppgifter 

De uppgifter som vi behandlar beror på till vilken person- eller kundkategori som du hör.  

 Basuppgifter om personer 

− Namn, yrke, språk, ålder, kontaktuppgifter, intressen som uppgetts, uppgifter i anslutning till 

kundrelationen 

 Kontaktuppgifter 

− Meddelanden, diskussioner i chattjänsten, inspelningar av telefonsamtal från Mandatum Lifes 

kundtjänst 

 Uppgifter om webbsidornas besökare 

− Identifieringskod (såsom IP-adress eller cookie) och analysuppgifter, exempelvis den tid som 

använts på webbplatsen 

  

http://www.mandatumlife.fi/
https://svenska.mandatumlife.fi/kundtjanst/meddelanden-till-kundtjanst
mailto:dpo@mandatumlife.fi
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Utlämnande av uppgifter 

Vi lämnar ut personuppgifter i regel till följande mottagargrupper:  

 För att fullgöra en rättslig förpliktelse  

 Samarbetspartner 

 

Översändande av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 

Personuppgifter lagras och behandlas i regel inom EU och EES. Om uppgifter översänds till stater utanför 

EU och EES för vilka Europeiska kommissionen inte har fattat beslut om en adekvat dataskyddsnivå, tillser 

vi dataskyddet exempelvis genom att använda modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska 

kommissionen. De uppgifter som översänts behandlas endast för Mandatum Lifes räkning. 

Period under vilken personuppgifter lagras 

Uppgifter om personer som fått en offert lagras i 3 år efter offerten. Uppgifter om övriga potentiella kunder 

lagras i högst 3 år. Kampanjuppgifter (såsom målgruppsurval) lagras i högst 2 år. Inspelningar av samtal av 

kampanjkaraktär lagras i 2 år. Uppgifter om besökare på webbsidorna lagras i 2 år. 

Profilering och automatiskt beslutsfattande 

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter till vilken hänför sig exempelvis 

bedömning eller förutsägelser av personens intressen eller beteende. Vi använder profilering för att rikta 

direktmarknadsföring och reklam på nätet i syfte att erbjuda varje person de produkter och tjänster ur vårt 

urval som bäst lämpar sig för honom eller henne. 

För att rikta direktmarknadsföring använder vi kunduppgifter, uppgifter som erhållits från våra 

samarbetspartner och offentliga register samt uppgifter om exempelvis personliga intressen som kunden själv 

uppgett. 

Riktandet av reklam på nätet baserar sig på webbeteendet: besökarna kan exempelvis visas reklam som 

hänför sig till produkter och tjänster som anknyter till sådana sidor som besökaren tidigare besökt. Läs mer 

om cookies i Mandatum Lifes policy för cookies. 

Den profilering som görs i samband med marknadsföring är inte förenad med automatiskt beslutsfattande. 

De registrerades rättigheter 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Mandatum Life behandlar, rätt till rättelse av 

uppgifterna, rätt att inge klagomål till besvärsmyndighet samt under vissa förutsättningar rätt till radering av 

uppgifterna, rätt att begränsa eller invända mot behandling av personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. 

I Mandatum Lifes dataskyddspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter och utövandet av dem. 

Senast uppdaterad den 27 januari 2020. 

http://www.mandatumlife.fi/
https://www.mandatumlife.fi/sv/footer/policy-for-cookies
https://www.mandatumlife.fi/dataskydd

