
Suomen Vahinkovakuutus Oy REKISTERISELOSTE päivitetty 7/2022 

Taulukko 1. Rekisteriseloste, suoramarkkinointirekisteri. Päivitetty heinäkuussa 2022. 

SUORAMARKKINOINTIREKISTERI  

Rekisterinpitäjä Suomen Vahinkovakuutus Oy 

Y-tunnus 2432824-6 

Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo 

 

Rekisteröidyt 

 

Rekisterinpitäjän potentiaaliset ja olemassa olevat asiakkaat. 

Rekisteriasioita hoitava 

henkilö 

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n tietosuojavastaava 

Pialiina Lehto 

postiosoite: Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo 

sähköposti: tietosuoja@suomenvahinkovakuutus.fi 

 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

Suoramarkkinointi ja –mainonta, etämyynti, mielipide- tai 

markkinatutkimus tai muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset 

tai puhelin- tai sähköpostiyhteydenotot. 

 

Käsittelyperusteet • rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisterinpitäjän ja 

rekisteröidyn väliseen yhteyteen 

• rekisteröidyn suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin 

 

Henkilötietojen 

säännöllinen luovutus 

Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai tietojen 

luovutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa. 

 

Henkilötietojen siirto 

Euroopan unionin tai 

Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan 

talousalueen alueella. Teknologisten ratkaisujen vuoksi henkilötietoja 

voidaan kuitenkin siirtää osapuolille, jotka ovat sijoittautuneet kolmansiin 

maihin. Henkilötietoja voidaan siirtää esimerkiksi tietojenkäsittelijöille, 

jotka tarjoavat pilvipalveluita Yhdysvalloissa.  
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Kaikki siirrot kolmansiin maihin tehdään kansainvälisiä tietojen siirtoja 

koskevia yksityisyydensuojasäännöksiä noudattaen. Siirtoihin sovelletaan 

EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, 

SCC). Komission vakiolausekkeita koskeva täytäntöönpanopäätös Euroopan 

Unionin EUR-Lex -palvelussa: L_2021199FI.01003101.xml (europa.eu) 

 

Henkilötietojen 

suojauksen periaatteet 

- Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin 

tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt 

- Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakisääteinen 

vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen 

- Rekisteriä ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta 

tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla 

- Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot 

salataan teknisin keinoin 

- Fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään kulunvalvonnan avulla 

suojatuissa tiloissa 

 

Rekisterin sisältämät 

tiedot 

- Nimi 

- Tiedot yhteydenottoa varten 

- Arvo tai ammatti 

- Ikä 

- Sukupuoli 

- Kieli 

- Tunnistetieto 

- Suoramarkkinointikielto 

- Markkinointilupa (sähköposti) 

- Markkinointilupa (tekstiviesti) 

Rekisteröidyn oikeudet Suostumuksen peruminen 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 

suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus 

häntä koskevien tietojen käsittelyyn.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN
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Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitelläänkö hänen 

henkilötietojaan sekä jäljennös tiedoistaan. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon 

korjaamista tai täydentämistä. 

 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia ja 

suoramarkkinointiin liittyvää profilointia varten sekä  

markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. 

 

Muut oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus  

pyytää henkilötietojensa poistamista, henkilötietojensa käsittelyn 

rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

 

Rekisteröity voi tietosuoja-asetuksen perusteella pyytää itse 

toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa, mikäli se on 

teknisesti toteutettavissa.  

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Suomen 

Vahinkovakuutuksen tietosuojavastaavaan tai yhtiön asiakaspalveluun. 

 


