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Kuvaus lakisääteiseen eläkevastuulaskentaan liittyvästä jäsenten tietojen käsittelystä Mandatum Life Palvelut
Oy:ssä
Käsittelijän yhteystiedot
Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Mandatum Lifen asiakaspalveluun.
Mikäli olet eläkkeensaaja, voit olla yhteydessä suoraan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman
asiakaspalveluun.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Eläkesäätiön tai -kassan jäsenen työnantaja on järjestänyt lakisääteisen eläketurvan työntekijän eläkelain
mukaan ja eläkesäätiö tai -kassa käyttää Mandatum Life Palvelut Oy:n palveluita. Henkilötietojen käsittely
on tarpeen työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan järjestämiseksi ja tähän liittyvien palveluiden
tarjoamiseksi vakuutetuille ja edunsaajille. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on eläkevastuun
laskeminen sekä siihen liittyvien tietojen hankkiminen ja päivittäminen.
Rekisterinpitäjänä toimii kukin eläkesäätiö tai -kassa. Mandatum Life Palvelut Oy toimii henkilötietojen
käsittelijänä. Henkilötietojen käsittely perustuu Mandatum Life Palvelut Oy:n ja rekisterinpitäjänä toimivan
eläkesäätiön tai -kassan väliseen palvelusopimukseen.
Rekisteröityjen ryhmät
Mandatum Life Palvelut Oy:n asiakkaana olevien eläkesäätiöiden ja -kassojen jäsenet.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään työntekijän eläkelaissa määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti. Puhelutallenteet
säilytetään 10 vuotta. Verotukseen, kirjanpitoon ja raportointivelvollisuuksiin liittyvät tiedot säilytetään
6 vuotta kunkin verovuoden päättymisestä.
Henkilötietoryhmät
Jäsenen (eläkkeensaajan) perustiedot, esimerkiksi:
 Nimi
 Henkilötunnus
 Työnantaja
 Yhteystiedot
Eläkkeenmaksuun liittyvät tiedot, esimerkiksi:
 Eläkeikä
 Eläkkeen alkamispäivä
 Etuuden ansaintatiedot
 Palkkatiedot
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Yhteydenpitotiedot, esimerkiksi:
 Sähköinen viestintä ja kirjeet
 Markkinointiluvat ja -kiellot
 Tiedot verkkopalveluiden käytöstä
 Puhelutallenteet
Rekisteröityjen oikeudet
Sinulla on oikeus saada pääsy 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. Rekisterinpitäjänä toimii kukin eläkesäätiö tai -kassa.
Mandatum Life Palvelut Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä. Osa rekisterinpitäjistä on valtuuttanut
Mandatum Lifen toteuttamaan rekisteröidyn oikeuksia rekisterinpitäjän puolesta. Voit olla rekisteröidyn
oikeuksien osalta yhteydessä joko Mandatum Lifen asiakaspalveluun, omaan eläkesäätiöösi tai -kassaasi
taikka työnantajaasi. Oikeuksistasi voit lukea lisää myös Mandatum Lifen tietosuojakäytännöstä.
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