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Mandatum Lifes försäkringsregisterbeskrivning 

Personuppgiftsansvarig 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) (FO-nummer 0641130-2) 

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 att sköta Mandatum Lifes försäkringsverksamhet. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att fullfölja avtalet mellan Mandatum Life och 

kunden samt uppfylla Mandatum Lifes lagstadgade skyldighet. 

Kategorier av registrerade 

 Mandatum Lifes försäkringskunder (försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare) och deras 

företrädare 

 Personer till vilka gjorts en försäkringsoffert 

 

Kategorier av personuppgifter 

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

 Uppgifter om försäkringsavtalet och försäkringen 

− Typ av försäkring och försäkringsgren, avtalets giltighet, begynnelse- och slutdag, uppgifter om 

den offert som utgjort underlag för avtalet, hälsodeklarationer, eventuella begränsande villkor, 

förmånstagarförordnanden 

 Uppgifter i anslutning till försäkringspremier 

− Betalda premier, öppna fakturor, inkassouppgifter 

 Uppgifter i anslutning till liv- och pensionsförsäkringar 

− Kartläggningar av försäkringsbehov, beskattningsuppgifter, läkarundersökningar och -utlåtanden, 

uppgifter om yrke och fritidsintressen som inverkar på risken 

 Uppgifter i anslutning till fondanknutna försäkringar 

− Utöver de ovan nämnda investeringstyp och -slag, uppgifter om fonden och placeringsplan 

 

  

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 till myndigheter och övriga i försäkringsbolagslagen nämnda instanser, i regel 

följande: 

 Myndigheter 

− Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, exempelvis Skatteförvaltningen, 

Folkpensionsanstalten och utsökningsverken, när lagstiftningen förpliktar det 

 Återförsäkringsbolag 

− I återförsäkringssituationer lämnar vi ut personuppgifter till återförsäkringsbolaget 

 Bolag som hör till  samma grupp 

 

 

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 

Kundens uppgifter lagras högst13 år efter att det sista avtalet har upphört eller den sista ersättningen har 

betalats ut. Uppgifter som hänför sig till beskattning och rapporteringsskyldigheter (inkl. förpliktelser med 

anledning av internationella FATCA/CRS-avtal) lagras i 6 år efter utgången av respektive beskattningsår. 

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/dataskydd

