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REKISTERISELOSTE 

  Tiedot päivitetty 21.1.2019 

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 Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen 

suoramarkkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän 

harjoittamaan vakuutustoimintaan ja siihen liittyvään 

liiketoimintaan (esimerkiksi vuokraustoiminta) liittyvä 

suoramarkkinointi, suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja 

markkinatutkimus taikka muu näihin rinnastettava osoitteellinen 

lähettäminen tai yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla 

taikka kestoltaan lyhytaikaisten markkinointitoimien tai 

kampanjoiden toteuttaminen.  

Rekisterin tietosisältö  Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joihin rekisterinpitäjällä on 

tai on ollut asiakassuhde taikka potentiaalinen asiakassuhde. 

Henkilöryhmä Tietoryhmät Tiedot 

1 Yhteydenottokohde Nimitiedot 

Tiedot yhteydenottoa varten 

Yksilöivä tieto esim. hetu, ajoneuvon rek.nro, 

tai muu ajoneuvotieto 

Kampanjatiedot 

Markkinointilupa/arvontalupa 

Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää henkilöltä itseltään 

ja/tai esim. Väestötietojärjestelmästä, tai muista vastaavista 

julkisista ja yksityisistä rekistereistä.  

Henkilötietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn 

suostumuksella sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa 

tilanteissa. 
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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  

- 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. 
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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, 

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 

 

https://www.if.fi/globalassets/fi/pdf/muut/rekisteritietojen-tarkastuspyyntolomake.pdf
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