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REKISTERISELOSTE 

  Tiedot päivitetty 18.5.2020 

Rekisterinpitäjä 
 

If Skadeförsäkring AB (publ), jota edustaa Suomessa  

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

Y-tunnus 1602149-8 

Niittyportti 4, Espoo 

00025 IF 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

DPO@if.fi 

Rekisterin nimi If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen korvausrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on If Vahinkovakuutus 

Oyj, Suomen sivuliikkeen asiakkaiden korvauskäsittely ja siihen 

liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien vahinko- ja 

korvaustilastointi. 

Rekisterin tietosisältö  Rekisterissä pidetään tietoja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen 

sivuliikkeen korvausasiakkaista ja vahinkotapahtumaan 

osallisista henkilöistä. 

Henkilöryhmä Tietoryhmät Tiedot 

1 

 

 

 

Korvauskäsittelyn tila Korvausasiaa käsittelevä organisaatio 

Korvauksen hakemiseen liittyvät 

tiedot 

Yhteydet korvausasiakkaan, maksunsaaja-

asiakkaan, vahingon kärsineen ja 

vakuutuksenottajan asiakastietoihin 

Korvaushakemuksen tiedot ja tiedot haettavista 

kuluista 

Tiedot vahinkoilmoituksen 

tallennusajankohdasta 

Asiakkaan puolesta vahinkoasiaa hoitavan 

toimiston/henkilön yhteystiedot 

Asiantuntijan tai todistajan yhteystiedot 

Vahinkoa hoitavien yritysten yhteystiedot 

Kuvat, videot ja äänitiedostot 

vahinkopaikalta/ajoneuvoista 

Tieto tarvittavista korjaustoimenpiteistä 

Korjauskustannusarviot ja –laskelmat 
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Tiedot vahinkoon osallisista ajoneuvoista / 

henkilöistä 

Vahinkotavaratiedot  

Vuosityöansiotiedot/ ansionmenetyskorvaukset 

Kulutositteet ja muut liiteasiakirjat 

Vakuutuksen jälleenvakuutustiedot 

Korvausasian ratkaisu Tieto vahingon määrästä 

Ajoneuvon käypä arvo ja jäännösarvo 

lunastustapauksissa 

Korvaushakemuksen ratkaisu  

Korvauspäätös 

Automaattinen / manuaalinen korvausratkaisu 

 Korvauksen maksatustiedot Maksetut korvaukset ja maksuajankohdat 

Rahalaitostiedot 

Automaatin maksamat/ hylkäämät korvaukset 

Tiedot takaisinhaetuista ja -saaduista 

korvauksista 

Varaus- ja rahastointitiedot 

 Verotustiedot Verokortin tiedot 

Ennakonpidätyksessä käytettävät prosentit ja 

tulorajatiedot 

Veronpidätykset 

Verotuskuntahistoria 

Vuosi-ilmoitustiedot 

 Regressitiedot Maksetusta korvauksesta aiheutuvat saatavat 

Kelalta tai vahingon aiheuttajalta 

 Valitustiedot Valitukseen liittyvät tiedot 

 Asiakirja-aineisto Kirjeenvaihto 

Lääkärinlausunnot 

Tuomiot/sopimusratkaisut 

Ajoneuvojen leasing-tiedot 

Takaisinhakulaskut 
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Osto- ja myyntitositteet 

Muut korvauskäsittelyyn liittyvät asiakirjat 

Henkilötietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike luovuttaa 

henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä voimassa 

olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.  

Vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin tietoja 

luovutetaan oikeutetun edun perusteella ja 

väärinkäytösrekisteriin ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun 

lain perusteella. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Euroopan unionin tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi  

- rekisteröidyn toimeksiannosta tai rekisterinpitäjän ja 

rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, 

kuten esimerkiksi vakuutussopimuksen mukaisten 

velvollisuuksien toteuttamiseksi ulkomailla sattuneissa 

vahingoissa tai rekisteröidyn asuessa tai oleskellessa 

ulkomailla  

- rekisterinpitäjän ja sivullisen välisen, rekisteröidyn edun 

mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön 

panemiseksi, kuten esimerkiksi vakuutussopimuksen 

mukaisten velvollisuuksien toteuttamiseksi ulkomailla 

sattuneissa vahingoissa tai rekisteröidyn asuessa tai 

oleskellessa ulkomailla.  

- siirron ollessa tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun 

suojaamiseksi  

- siirron ollessa tarpeen tärkeän yleisen edun turvaamiseksi tai 

oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai 

ratkaisemiseksi tai  

- silloin, kun tiedon saannista yleisin tai erityisin perustein on 

nimenomaisesti säädetty.  

Mikä tietoja siirretään muusta syystä Euroopan unionin tai 

Euroopan talous-alueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että  

- kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai  

- rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin 

riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien 

suojasta tai  
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- rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa 

siirtoon.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että 

rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut 

henkilöt. 

2. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen 

salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet 

vaitiolositoumuksen. 

3. Rekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta 

tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla. 

4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät 

luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin. 

5. Asiakirja-aineistot säilytetään kulunvalvonnan avulla 

suojatuissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan 

käyttövaltuuksien hallinnan avulla. Manuaalisessa 

muodossa olevan materiaalin osalta rekisterin suojauksesta 

on kulunvalvonnan käytön lisäksi huolehdittu ohjeistamalla, 

että tiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, kuten 

holveissa, ja/tai lukituissa kaapeissa. 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja 

tietojen korjaaminen 

Rekisteröidyt voivat toteuttaa henkilötietolainmukaisen 

tarkastusoikeutensa esittämällä If Vahinkovakuutus Oyj, 

Suomen sivuliikkeelle pyynnön tarkastaa itseään koskevat 

tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti 

allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 

asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike huolehtii, että 

rekisteri sisältää yksinomaan käyttötarkoituksensa kannalta 

tarpeellisia tietoja ja että kaikki virheellisiksi tai vanhentuneiksi 

havaitut tiedot korjataan tai poistetaan ilman aiheetonta 

viivästystä. Rekisteröidyllä on oikeus esittää If 

Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeelle pyyntö korjata 

käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 

vanhentunut henkilötieto.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää If Vahinkovakuutus Oyj, 
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Suomen sivuliikettä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta varten.  

 

Rekisteröidyn halutessa tarkastaa tai siirtää henkilötietojaan, tai 

jos hänellä on henkilötietoihinsa liittyviä kysymyksiä, hänen 

tulee tulostaa ja allekirjoittaa henkilötietojen 

tarkastuspyyntölomake ja lähettää se sähköpostitse 

osoitteeseen rekisteriselosteet@if.fi tai lähettää allekirjoitettu 

lomake postitse osoitteella: 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

Henkilörekisteriasiat  

PL 2023 20025 IF 
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