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Seloste käsittelytoimista
Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten
Suomen Pankki/Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia
henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.
1. Rekisterin nimi
Vakuutusedustajarekisteri
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot
Finanssivalvonta
Y-tunnus: 0202248-1
PL 160
00101 Helsinki
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:
Maarit Lensu
Sähköposti: maarit.lensu@finanssivalvonta.fi
Puh: +358 9 183 5558
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Pasi Hänninen
Sähköposti: pasi.hanninen@bof.fi
Puh: +358 9 183 2614
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisteriin merkitään tietoja henkilöistä, jotka ovat omalla hakemuksellaan hakeneet rekisteröintiä
vakuutusedustajaksi ja jotka ovat sen perusteella saaneet oikeuden harjoittaa vakuutusedustusta.
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Laki vakuutusten tarjoamisesta 234/2018 13 §.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät:
– Vakuutusedustajat; vakuutusasiamiehet ja vakuutusmeklarit.
Henkilötietoryhmät:
– Vakuutusedustajien rekisteröintitiedot sisältävät henkilötietoja, kuten luonnollisen henkilön
nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, asuinpaikka, vakuutusedustajaksi rekisteröidyn
oikeushenkilön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa nimi, hallituksen jäsenten ja varajäsenten
nimet, hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenten ja varajäsenten nimet, vastuunalaiset
yhtiömiehet sekä muiden vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden nimet, sekä
mainittujen henkilöiden henkilötunnus, niiden osakkeenomistajien tai jäsenten nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus ja asuin- tai kotipaikka, jotka
omistavat vähintään kymmenesosan vakuutusedustajasta, ja tiedot näiden osuuksien
suuruudesta; niiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden nimi, henkilötunnus tai syntymäaika tai
yritys- ja yhteisötunnus ja asuin- tai kotipaikka, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen
määräysvalta tai läheiset sidokset vakuutusedustajaan.
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
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Finanssivalvonta luovuttaa hakijan nimen ja henkilötunnuksen oikeusrekisterikeskukselle
hyvämaineisuuden selvittämiseksi ja tämä perustuu Lakiin vakuutusten tarjoamisesta 76 §,
Finanssivalvonnan oikeus tietojen saantiin.
Finanssivalvonta voi luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.
6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään 20 vuotta.
8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta
oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset
ja tekniset tietoturvaratkaisut.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista.
− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Asetuksen 17 artikla 3b kohdan mukaan tässä selosteessa kuvattuun lakisääteiseen henkilötietojen
käsittelyyn ei sovelleta oikeutta tietojen poistamiseen. Asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus
siirtää tietoja järjestelmästä toiseen tai 21 artiklan vastustamisoikeus eivät sovellu tässä selosteessa
kuvattuun lakisääteiseen henkilötietojen käsittelyyn.
10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen
antamatta jättämisestä
Mikäli vakuutusedustajaksi hakija ei anna rekisteröintiin tarvittavia tietoja, hakijaa ei rekisteröidä
vakuutusedustajarekisteriin.

