VAKUUTUS- JA VAHINKOHISTORIAJÄRJESTELMÄ (VVH)
EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterin nimi

Vakuutus- ja vahinkohistoriajärjestelmä (VVH-järjestelmä)

2. Rekisterinpitäjä(t)

Vakuutus- ja vahinkohistoriajärjestelmä on yhteisrekisteri,
jossa kaikki järjestelmässä mukana olevat vakuutusyhtiöt
toimivat rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta.
Järjestelmässä mukana olevat vakuutusyhtiöt ovat:
- A-Vakuutus Oy
- Folksam Vahinkovakuutus Oy
- If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
- LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- OP Vakuutus Oy
- Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- Suomen Vahinkovakuutus Oy
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Järjestelmän käyttö ja mukana olevien vakuutusyhtiöiden
keskinäiset vastuut on määritelty yhtiöiden keskinäisellä
sopimuksella sekä järjestelmän käytännesäännöissä.

3. Rekisterinpitäjän
edustaja ja/tai
tietosuojavastaava
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Tietosuojavastaavaan sähköpostiosoite dpo@if.se
Vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen välitysjärjestelmä (VVH järjestelmä) on sanomanvälitysjärjestelmä, jolla Suomessa
toimivat vakuutusyhtiöt voivat pyytää ja välittää
liikennevakuutusten hinnanlaskentaa varten tarvittavat
vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot yhtiöiden välillä.
VVH -järjestelmän keskitetyn tietovaraston avulla
vakuutusyhtiöt voivat lisäksi ylläpitää vakuutettujen
ajoneuvojen vakuutusten vahinkohistorioita siten, että muut
yhtiöt voivat kysellä niitä keskinäisten sopimustensa
antamassa laajuudessa suoraan tietovarastosta.

5. Rekisterin tietosisältö

-

6. Rekisterin pitämisen

Nimi ja henkilötunnus
rekisteritunnus
ajoneuvon laatu ja käyttötapa
(yksityinen/luvanvarainen)
vakuutuksen voimassaoloaika ja käyttöaika
vahinkojen lukumäärä sekä vahinkopäivä
tuottamus (onko rekisteröity aiheuttanut vahingon)
tieto siitä, onko korvaus maksettu takaisin

Rekisterin pitäminen ja käyttö perustuu rekisteröidyn
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oikeusperuste

suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus olla antamatta lupaa vakuutus- ja
vahinkohistoriatietojensa välittämiseen ja myöhemmin kieltää
tietojen välittäminen vakuutusyhtiöiden välillä erillisellä
ilmoituksella.
Rekisterin tietoja käytetään liikennevakuutuslain 20 §:n
tarkoittamalla tavalla vakuutusmaksujen laskuperusteena
sekä 21 §:n mukaisissa vakuutusyhtiöiden välisissä siirroissa.

7. Tietojen alkuperä

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Vakuutus- ja
vahinkotiedot saadaan vakuutusyhtiöltä. Ajoneuvoa koskevia
tietoja saadaan lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

8. Henkilötietojen luovutus Henkilötietoja ei luovuteta kuin rekisterin käyttötarkoituksen
ja vastaanottajat
mukaiseen käyttöön vakuutusyhtiöille sekä rekisteröidylle
itselleen.
Muu tietojen luovutus voi perustua ainoastaan tietojen
luovutuksen sallivaan erityislakiin.
9. Henkilötietojen siirto
kolmansiin maihin

Henkilötietoja luovutetaan ulkomaille ainoastaan
rekisteröidylle itselleen tämän pyynnöstä.

10. Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

VVH-järjestelmässä ei tehdä automaattista päätöksentekoa
eikä profilointia.

11. Tietojen säilytysaika

12. Rekisteröidyn
oikeudet
•
•
•
•

pääsy tietoihin
tietojen
oikaisemiseen ja
poistamiseen
käsittelyn
rajoittamiseen ja
vastustamiseen
siirtää tiedot
järjestelmästä
toiseen

13. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään korkeintaan 100 vuotta
(liikennevakuutuslain 85 §).

Rekisteröidyllä on pääsy omiin tietoihin pyytämällä
todistuksen vakuutus- ja vahinkohistoriastaan. Todistuksen
voi tulostaa tunnistettuna tai tilata Liikennevakuutuskeskuksen
palvelusta osoitteesta www.lvk.fi/vvh. Rekisteröity voi pyytää
virheellisten tietojen oikaisua ja poistamista vakuutuksen
myöntäneeltä vakuutusyhtiöltä. Rekisteröidyllä on oikeus
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 20 art. tarkoittamalla
tavalla.
Rekisteröity voi rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittelyn
muulloinkin kuin tietosuoja-asetuksen tarkoittamissa tilanteessa.

VVH-sovellus toimii palomuurilla suojatussa ympäristössä ja
ympäristössä on käytössä myös VPN-yhteydet.
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Sovelluksen web-käyttöliittymää voidaan käyttää vain httpssalauksella ja käyttö on sallittu vain tunnistautumisen kautta
käyttäjätunnus/salasana-parilla.

Web-service palveluilla on käytössä basic authentication
tunnistautuminen.
Web käyttöliittymän käyttövaltuus on tarkasti rajattu
käyttövaltuudella vain tunnistetuille käyttäjälle. Käyttövaltuus
tarkistetaan säännöllisesti.
Web Service kutsut on rajoitettu vain liiketoimintasovelluksiin.
Ifin tietoturvallinen toiminta perustuu yhtiön johdon
hyväksymään Tietoturvapolitiikkaan "Security and Information
Security Policy" sekä pääsynhallintapolitiikkaan "If Group
Information Security Standards for access rights".
Pääsynhallintapolitiikan periaatteet ovat henkilökohtainen
käyttäjätunnus, käyttäjän tunnistaminen, työperusteiset
käyttövaltuudet, käyttövaltuuksien tarkastus sekä
käyttövaltuuksien sekä käyttäjätunnusten elinkaarenhallinta.
Kaikki Ifin verkon käyttäjät hallinnoidaan yhtiössä keskitetyn
Identiteettihallintajärjestelmän (IDM) kautta.
14. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä
(tietosuojalaki 21 §).

