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Osa 1 Englanti - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut  

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth), 

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus), 

• julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, 

invaliditeetti, epäsuosio), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot – (esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth). 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 

Markkinointi • nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Poislukien tilanteet, 

joissa kolmas osapuoli 

korvauksenhakijana) 

• vakuutusnumero 

• suhde vakuutuksenottajaan/vakuutettu, 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• korvaushakemukseen johtaneiden tapahtumien kuvaus, 

matkapuhelimen tiedot ja IMEI numero (matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi, 

• työpaikan osoite, 

• työsähköposti, 

• työpuhelinnumero, 

• tehtävänimike  

Markkinointi • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, 

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot)  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat, 

• ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 2: Itävalta - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut  

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen tiedot sekä vakuutuksen määrä,  

• Tiedot erityisistä tapauksista esim., aikaisemmat 

korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli, 

• Syntymäaika, 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Ajoneuvon rekisterinumero (esim. autovakuutusta varten, SPL high 

net worth), 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutusta varten), 

• Julkiset tiedot (esim. kuolema, invaliditeetti ja häpäisyvakuutuksia 

varten), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen kunto, terveystiedot ja 

hoitohistoria, relevantit henkilökohtaiset tavat (esim. tupakointi ja 

alkoholin kulutus) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset ja jäljellä olevat 

tuomiot 

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot (jos olet vakuutukset maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen. 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • Nimi, 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat, 

• Tiedot suostumuksista tai 

• Markkinointikiellot, 

• Verkkosivun tiedot 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Poislukien tilanteet, 

joissa kolmas osapuoli 

korvauksenhakijana) 

• Vakuutusnumero, 

• Suhde vakuutuksenottajaan / Vakuutettu, 

• Vakuutuksen tiedot sekä vakuutuksen summa, 

• Erityiset tapaukset, esim. aikaisemmat korvausvaatimukset 

Vakuutuksen tiedot 

(except third party 

Korvauksenhakijat) 

• Tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta, 

• Matkapuhelimen tiedot ja IMEI-numero 

(matkapuhelinvakuutukseen liittyen), 

• Ajoneuvon rekisterinumero (esim. Autovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth). 

• Terveystiedot - esim. vamman tiedot, sairauskertomukset 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset ja poliisiraportit 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Pankkitilitiedot joita käytetään maksaessa 

Taloudelliset tiedot • Osoite, tietoja aiemmista petollisista korvaushakemuksista, 

• Tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta 

• Oikeudellisen tiedot, esim., rikosrekisteri. 

Liikekumppanit ja vieraat 

Yhteystiedot • Nimi, 

• Osoite, 

• Sähköpostiosoite, 

• Puhelinnumero, 

• Tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • Nimi, 

• Tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointilistat, 

• Tiedot suostumuksista tai Markkinointi kiellot, 

• Nettisivuilta saatavat tiedot (kuten käyttäjätiedot, IP osoite ja 

selaimen tiedot) 

Vierailijat • Nimi, 

• Tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• Puhelinnumero, 

• Valvontakameran kuvat, 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos vapaaehtoisesti kerrottu) 
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Osa 3: Belgia - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutettu 

Yhteystiedot • Nimi, osoite, puhelinnumero, Sähköpostiosoite  

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero, suhde vakuutuksenottajaan, vakuutuksen tiedot 

sisältäen vakuutusmäärän, poikkeukset jne., aikaisemmat 

korvausvaatimukset, teletunnistustiedot  

 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli, syntymäaika, tiedot aikaisemmista 

korvaushakemuksista,  

• Ajoneuvon rekisterinumero (moottoriajoneuvot, SPL Very 

Wealthy) 

• Ammatillinen tausta tai ansioluettelo, 

• Julkisesti saatavissa olevat tiedot (esim. kuolema, invaliditeetti ja 

kunnian menetys), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL Very Wealthy),  

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen kunto, terveystiedot 

ja tehdyt toimenpiteet, relevantit henkilökohtaiset tavat (esim. 

tupakointi, alkoholin kulutus). (A&H Combined, Affinity, Life and 

Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Very Wealthy)  

•  Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ( SPL Very Wealthy)  

Taloudelliset tiedot  • Pankkitilin tiedot (jos olet vakuutusmaksujen maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutusta varten. 

Markkinointi • Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / 

markkinointilistat, markkinointisuostumukset tai kiellot, 

verkkosivulta saadut tiedot ( esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-

osoite, selaimesta saadut tiedot.) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Poislukien tilanteet, 

joissa kolmas osapuoli 

korvauksenhakijana)  

• Vakuutusnumero, suhde vakuutuksenottajaan/ vakuutettu, 

vakuutuksen tiedot, kuten vakuutuksen summa, ja mahdolliset 

poikkeukset jne., aikaisemmat korvausvaatimukset  

• Tiedot tapahtumasta, joka johti korvausvaatimukseen, 

Matkapuhelimen tiedot ja IMEI-numero, ajoneuvon 

rekisterinumero (Moottoriajoneuvot, SPL Very Wealthy)  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvausten 

yksityiskohdat  
• Terveystiedot – esim. Tiedot vammoista ja lääkärinlausunnot 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Tiedot liikennerikkomuksista ja 

oikeudenkäynneistä 

Taloudelliset tiedot  • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Tiedot joita tarvitaan 

petoksien estämiseksi  
• Osoite,  

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista,  

• Tiedot korvaushakemukseen johtuvista tapahtumista  

• Tiedot rikosrekisteristä 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi, työpaikan osoite, työsähköposti, työpuhelinnumero, 

toiminta  

Markkinointi • Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / 

markkinointilistat, markkinointisuostumukset tai kiellot, 

verkkosivulta saadut tiedot ( esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-

osoite, selaimesta saadut tiedot.) 

Vierailijat  • Nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valvontakameran 

kuvat, ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty Marraskuussa 2019 
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Osa 4: Bulgaria - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutettu 

Yhteystiedot • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero, Suhde vakuutuksenottajaan, vakuutuksen tiedot 

sisältäen vakuutuksen kattavuuden, poikkeukset jne. sekä 

aikaisemmat korvausvaatimukset sekä teletiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli, syntymäaika, vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (esim. moottori, SPL High Net Worth), 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (esim. D&O vakuutus), 

• Julkiset tiedot (kuten kuolema, invaliditeetti tai rikos)), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen kunto, terveystiedot ja 

tehdyt toimenpiteet, relevantit henkilökohtaiset tavat (esim. 

tupakointi, alkoholin kulutus) 

• (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, 

SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

vankilatuomiot, SPL High Net Worth) 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen 

Markkinointi • Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / 

markkinointilistat, markkinointisuostumukset tai kiellot, 

verkkosivulta saadut tiedot (esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-

osoite, selaimesta saadut tiedot.) 

 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Poislukien tilanteet, 

joissa kolmas osapuoli 

korvauksenhakijana) 

• Vakuutusnumero, suhde vakuutuksen ottajaan/Vakuutettu, 

Vakuutuksen tiedot, mukaan lukien kattavuus ja mahdolliset 

poikkeukset jne. 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Tiedot tapahtumista, jotka johtivat korvaushakemukseen, laitteen 

tiedot, IMEI-numero (matkapuhelinvakuutus) 

• Terveystiedot – esim. Tiedot vammoista ja lääkärinlausunnot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot  

Tiedot joita tarvitaan 

petoksien estämiseksi 
• Osoite  

• Tiedot aikaisemmista petollisista korvausvaatimuksista 

• Tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta  

• Oikeudelliset tiedot – esim. Jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi, Osoite, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

markkinointisuostumukset tai kiellot, verkkosivulta saadut tiedot 

( esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-osoite, selaimesta saadut tiedot.) 

 

Vierailijat • Nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 

valvontakameran kuvat, ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 5: Tsekki - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutettu 

Yhteystiedot • nimi 

• osoite 

• puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Information about the 

policy 
• vakuutusnumero 

• suhde vakuutuksenottajaan 

• yksityiskohtaiset tiedot liittyen vakuutukseen, mukaan lukiin 

vakuutussumma, poikkeukset jne. 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

• teletunnistustiedot 

Risk-related 

information about the 

person 

• sukupuoli 

• syntymäaika 

• Tiedot aiemmista korvaushakemuksista 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. Ajoneuvovakuutus), 

• Ammattihistoria tai ansioluettelo (esim. D & O vakuutus)  

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. Kuolin vakuutus, 

invaliditeettivakuutus.) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo. 

• terveystiedot – esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.), insurance of persons with a 

high net worth) 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset tai jäljellä olevat 

rangaistukset. 

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai luottokortin 

tiedot. 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • nimi 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointilistat 

• Markkinointisuostumukset tai kiellot 

• verkkosivulta saatavat tiedot (esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-osoite, 

selaimesta saadut tiedot.) 

Vakuutettu 

Vakuutuksen tiedot 

(Poislukien tilanteet, 

joissa kolmas osapuoli 

korvauksenhakijana) 

• vakuutusnumero 

• suhde vakuutuksenottajaan 

• yksityiskohtaiset tiedot liittyen vakuutukseen, mukaan lukiin 

vakuutussumma, poikkeukset jne. 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Yksityiskohtaiset tiedot tapahtumiin, jotka johtivat korvaushakemuksen 

kohteeseen, IMEI-numero, tiedot puhelimesta (matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High 

Net Worth) 

• Terveystiedot – esim. Vammoihin liittyvät tiedot tai lääkärinraportit 

• Oikeudelliset tiedot – esim. liikennerikkomukset 

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot 

Petosten torjuntaan 

tarvittavat tiedot 

• osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Yksityiskohtaiset tiedot korvaushakemukseen johtaneesta 

tapahtumasta 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset ja jäljellä olevat 

vankilatuomiot 

Liikekumppanit 

Yhteystiedot • nimi 

• Osoite 

• Sähköpostiosoite 

• työpuhelinnumero 

• tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • nimi 

• tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointilistat 

• Tiedot markkinointisuostumuksista tai kielloista 

• verkkosivun tiedot (esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-osoite, 

selaimesta saadut tiedot.) 

Vierailijat • nimi 

• tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• Valvontakameran kuvat 

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty Marraskuussa 2019 
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Osa 6: Tanska - Suomi  

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen tiedot mukaan lukien vakuutuksen määrä, poikkeukset 

jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth),  

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, 

matkapuhelimen tiedot ja IMEI-numero (matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 7: Viro - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne., 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot (vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth),  

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot, (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 

Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

markkinointisuostumukset tai kiellot, verkkosivulta saadut tiedot 

( esim. Verkkokäyttäjän tiedot, IP-osoite, selaimesta saadut tiedot.) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot  

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot, esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 8: Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen tiedot mukaan lukien vakuutuksen määrä, poikkeukset 

jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot (vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth), SPL High Net 

Worth) 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 9: Ranska - Suomi  

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot  • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth), SPL High Net 

Worth) 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 10: Saksa - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tiedosta, joita yleensä keräämme 

Vakuutetut 
 

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• vakuutuksen tiedot, kuten vakuutuksen määrä, poikkeustapaukset, 

jne.aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. ajoneuvovakuutus, SPL High Net 

Worth ) 

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (esim. D&O vakuutus), 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. Kuolema- tai invaliditeetti 

vakuutukset) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot, esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) 

• Oikeudelliset tiedot, esim. Aiemmat liikennerikkomukset tai 

rikosrekisteri 

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai 

luottokorttitiedot 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tiedosta, joita yleensä keräämme 

Markkinointi • nimi, 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• Markkinointi suostumukset tai kiellot 

• Verkkosivun tiedot 

Korvauksenhakijat 

Vakuutuksen tiedot 

(except third party 

Korvauksen hakija) 

• Vakuutusnumero, 

• Suhde vakuutuksenottajaan / Vakuutettu, 

• Vakuutuksen tiedot, kuten vakuutuksen summa, jne. 

• poikkeustapaukset, jne.aikaisemmat korvausvaatimukset 

Details on claim • tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta, 

• Tiedot ja IMEI-numero (matkapuhelinvakuutusta varten), 

• ajoneuvon rekisterinumero (autovakuutusta varten, SPL High Net 

Worth) 

• Terveystiedot - esim. Tiedot vammoista ja lääkärin raportit 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Tiedot liikennerikkomuksista tai 

poliisiraporteista 

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot joita käytetään maksamiseen 

Anti-fraud 

information 
• osoite, tietoja aiemmista petollisista korvaushakemuksista, 

• tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta, 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Tiedot jäljellä olevista 

vankeusrangaistuksista 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite 

• sähköpostiosoite,  

• puhelinnumero, 

• tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tiedosta, joita yleensä keräämme 

Markkinointi • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista /Markkinointi listat, 

• Markkinointisuostumukset/kiellot 

• Verkkosivun tiedot (sisältäen nettipankin tiedot, IP-osoitteen ja 

selaimesta saadut tiedot)  

Vierailijat • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameran kuvat, 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

• Tiedot invalideetista (jos annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty Marraskuussa 2019 
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Osa 11: Kreikka - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Tietoja joita yleensä keräämme 

Vakuutettu 

Yhteystiedot • Nimi,  

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutuksen numero 

• Suhde vakuutettuun 

• Tarkemmat tiedot liittyen vakuutuksen määrään, poikkeuksiin jne. 

• aikaisemmat korvausvaatimukset,  

• Teletunnistustiedot   

Henkilökohtaiset 

riskitiedot  
• sukupuoli, syntymäaika, vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. autovakuutus, SPL High Net 

Worth) 

• Ammattihistoria tai ansioluettelo (D & O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. Kuolema ja invaliditeetti) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot- esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) 

Taloudelliset tiedot  • Pankkitilin tiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai luottokortin 

tiedot. 

Markkinointi  • Nimi, sähköpostiosoite, tiedot kiinnostuksista/Markkinointi 

suostumukset tai kiellot, verkkosivun tiedot, IP osoite ja selaimelta 

saadut tiedot. 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet  

korvauksenhakijoina)  

• Vakuutuksen numero, suhde vakuutettuun/Vakuutettu, vakuutuksen 

tiedot, kuten vakuutussumma sekä mahdolliset poikkeukset jne., 

aikaisemmat korvausvaatimukset  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Tietoja joita yleensä keräämme 

Korvaushakemuksien 

tiedot  

• Tiedot tapahtumista jotka johtivat korvaushakemukseen, 

matkapuhelimen tiedot ja IMEI-numero  (Matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (esim. Ajoneuvo, SPL High Net Worth). 

• Terveystiedot – esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto   

Taloudelliset tiedot • Pankkiyhteystiedot 

Tiedot joita tarvitaan 

petoksien estämiseksi  
• Osoite, tiedot aiemmista petollisista korvaushakemuksista, tiedot 

tapahtumista, jotka johtivat korvaushakemukseen.  

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi,  

• työpaikan osoite,  

• sähköpostiosoite,  

• puhelinnumero,  

• asema 

Markkinointi • nimi,  

• asema,  

• sähköpostiosoite,  

• tiedot kiinnostuksista/Markkinointi suostumukset tai kiellot,  

• verkkosivun tiedot, IP osoite ja selaimelta saadut tiedot. 

Office visitor  • Nimi,  

• asema,  

• sähköpostiosoite,  

• puhelinnumero,  

• valvontakameran kuvat,  

• ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten),  

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 12: Unkari - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot 

Vakuutettu 

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• Tiedot liittyen vakuutukseen, kuten vakuutukset määrä ja mahdolliset 

poikkeukset jne., 

• vahinkohistoria, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 

• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High 

Net Worth), 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D & O vakuutus), 

• julkiset tiedot (esim. Kuolema tai invaliditeetti), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot -esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne) (SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset ja aiemmat tuomiot. 

(D & O vakuutus (vain erityisissä tapauksissa), SPL High Net Worth) 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai luottokortin tiedot 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 33 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot 

Markkinointi • nimi, 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / Markkinointilistat 

• Markkinointisuostumukset tai kiellot 

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältäen verkkodatan, IP-osoitteen ja 

selaimelta saadut tiedot) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan / Vakuutettu, 

• Tiedot vakuutuksesta, kuten vakuutuksen määrä sekä poikkeukset 

jne,, 

• vahinkohistoria 

Tiedot 

korvaushakemuksista 

• Kuvaus tapahtumista, jotka johtivat korvaushakemukseen 

(Matkapuhelin),  

• Rekisterinumero (esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth)  

• Terveystiedot – esim. Vamman kuvaus ja lääkärinraportti 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset tai poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjumiseen 

tarvittavat tiedot 
• osoite, 

• Tiedot aikaisemmista petollisista korvaushakemuksista, 

• Tiedot tapahtumista, jotka johtivat korvaushakemukseen 

• OIkeudelliset tiedot – esim. Jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi,  

• työpaikan osoite, 

• työsähköpostiosoite,  

• työpuhelinnumero,  

• asema  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot 

Markkinointi • nimi,  

• asema,  

• Sähköpostiosoite,  

• Tiedot kiinnostuksista / Markkinointi listat 

• Markkinointi suostumukset tai kiellot  

• verkkosivulta saatavat tiedot (esim. verkkosivun tiedot, IP osoite ja 

selaimelta saadut tiedot.).  

Vierailijat • nimi,  

• asema,  

• Sähköpostiosoite,  

• puhelinnumero,  

• Valvontakameran kuvat,  

• Ravintotottumukset (tapahtumia varten,  

• Invaliditeetti (jos on kerrottu) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 13: Irlanti - Suomi  

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • nimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• Tiedot vakuutuksesta, kuten vakuutettu summa ja mahdolliset 

poikkeukset, jne.  

• aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 

• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth), 

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus), 

• julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot - (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot -  Kuten tiedot liikennerikkomuksista sekä 

poliisiraporteista. 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot  

Markkinointi • nimi, 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, 

• verkkosivulta saatavat tiedot (verkkosivun tiedot, IP osoite ja 

selaimelta saadut tiedot.) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu, 

• Vakuutksen tiedot, kuten vakuutettu summa, poikkeukset, jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvaushakemuksen 

tiedot 

• Tiedot vahinkohakemukseen johtaneista tapahtumista, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin),  

• Rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth)  

• Terveystiedot – esim. Vammoihin liittyvät tiedot ja lääkärinraportit 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjumiseen 

tarvittavat tiedot 
• osoite, 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot  

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi,  

• työpaikan osoite, 

• työsähköpostiosoite,  

• työpuhelinnumero,  

• tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yleisesti kerätyt tiedot  

Markkinointi • nimi,  

• tehtävänimike,  

• Sähköpostiosoite,  

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat,  

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (verkkosivun tiedot, IP osoite ja 

selaimelta saadut tiedot.).  

Vierailijat • nimi,  

• tehtävänimike,  

• Sähköpostiosoite,  

• puhelinnumeros,   

• Valvontakameroiden kuvat,  

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten),  

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti)  

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 14: Italia - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut  

Yhteystiedot • nimi, 

• sukunimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero, 

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus), 

• julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, 

invaliditeetti), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo ( SPL High Net Worth), 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot (vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth)  

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Tiedot markkinointia 

varten 
• nimi,  

• sähköpostiosoite,  

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat,  

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu, 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi or yrityksen nimi, 

• työpaikan osoite, 

• työsähköposti, 

• työpuhelinnumero, 

• tehtävänimike  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, 

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot)  

Vierailijat • nimi, 

• tehtävänimike, 

• sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat, 

• ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 15: Latvia - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita yleensä keräämme 

Vakuutettu 

Yhteystiedot • nimi, 

• sukunimi, 

• puhelinnumero, 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksen ottajaan, 

• Vakuutukseen liittyvä data, 

• Vakuutuksen määrä ja mahdolliset poikkeukset jne. 

• Aiemmat korvaushakemukset, 

• Teletunnistustiedot 

Tiedot 

korvaushakemuksesta 

• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. moottoriajoneuvoa varten,  (SPL) 

vakuutus), 

• Työhistoria tai ansioluettelo (D & O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. Kuolemaan ja invaliditeettiin 

liittyvät) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL) vakuutus 

• Terveystiedot, esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne. 

• Oikeudelliset tiedot, esim. Liikennerikkomukset ja jäljellä olevat 

vankilatuomiot  

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Pankkiyhteystiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai 

luottokorttitiedot. 

Taloudelliset tiedot • nimi, Sähköpostiosoite, 

• tiedot kiinnostuksista / Markkinointi listat, 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita yleensä keräämme 

Potential insured and Vakuutettus 

Korvauksenhakija 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero 

• Suhde vakuutettuun, 

• Vakuutuksen tiedot, kuten vakuutussumma, poikkeukset jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausvaatimuksen 

tiedot 
• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot – esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot – esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten 

torjuntatiedot 
• osoite, 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot – esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi, 

• työpaikan osoite, 

• työsähköpostiosoite, 

• työpuhelinnumero, 

• asema 

Markkinointi • nimi, 

• asema, 

• Sähköpostiosoite,  

• tiedot kiinnostuksista / Markkinointi listat, 

• Markkinointi suostumukset tai kiellot, verkkosivun tiedot, IP osoite 

ja selaimelta saadut tiedot. 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita yleensä keräämme 

Vierailijat • nimi, 

• asema, 

• Sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameran kuvat, 

• Ruokailutottumukset (tapahtumia varten), 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty joulukuussa 2019 
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Osa 16: Liettua - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita tyypillisesti keräämme 

Vakuutetut 

Yhteystiedot • nimi, 

• sukunimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero,  

• suhde vakuutuksenottajaan,  

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne.,  

• aikaisemmat korvausvaatimukset,  

• teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli,  

• syntymäaika,  

• vahinkohistoria,  

• ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth),  

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus),  

• julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, 

invaliditeetti),  

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth),  

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne. (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth), 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

vankilatuomiot  

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 

Markkinointi • vakuutusnumero, suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu, 

Vakuutuksen tiedot, kuten vakuutussumma, poikkeukset jne., 

aikaisemmat korvausvaatimukset 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita tyypillisesti keräämme 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan / Vakuutettu, 

• Vakuutuksen tiedot, kuten vakuutussumma, poikkeukset jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset tai poliisien raportit 

Taloudelliset tiedot • maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Tiedot joita tarvitaan 

petoksien estämiseksi 
• osoite, 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi, 

• sukunimi, 

• työpaikan osoite, 

• työsähköposti, 

• työpuhelinnumero, 

• tehtävänimike 

Markkinointi • nimi, 

• sukunimi, 

• tehtävänimike, sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, verkkosivulta 

saatavat tiedot (verkkosivun tiedot, IP-osoite ja selaimelta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Tietoja joita tyypillisesti keräämme 

Vierailijat • nimi, 

• sukunimi, 

• tehtävänimike, sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat, ruokailu mieltymykset (tapahtumia 

varten), 

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 17: Alankomaat - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi, osoite, puhelinnumero, Sähköpostiosoite  

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero, suhde vakuutuksenottajaan, vakuutuksen tiedot 

sisältäen vakuutusmäärän, poikkeukset jne., aikaisemmat 

korvausvaatimukset,  

• Teletunnistustiedot  

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli, syntymäaika, tiedot aikaisemmista 

korvaushakemuksista,  

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy)  

• Ammatillinen tausta tai ansioluettelo, 

• Julkisesti saatavissa olevat tiedot (esim. kuolema, invaliditeetti ja 

kunnian menetys), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL Very Wealthy),  

• Terveystiedot - esim. Fyysinen ja psyykkinen tila, tiedot 

vammoista, lääkärien raportit, henkilökohtaiset tavat (esim. 

Tupakointi ja alkoholin kulutus) (A&H Combined, Affinity, Life 

and Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Very 

Wealthy)  

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot (Kuljettaja (erityinen), SPL Very Wealthy)  

Taloudelliset tiedot  • Pankkitilin tiedot (jos maksat vakuutusmaksua) tai 

luottokorttitiedot laskutusta varten 

Markkinointi • Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / 

markkinointilistat, file of consents to or objections to 

Markkinointi, verkkosivulta saatavat tiedot (mukaan lukien 

verkkotilin tiedot, IP osoite ja selaimen tuottamat tiedot) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannen 

osapuolen 

korvausvaatimukset)  

• Vakuutusnumero, suhde vakuutuksenottajaan / vakuutettu, 

Vakuutuksen tiedot sisältäen vakuutuksen summa ja mahdolliset 

poikkeukset jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset , 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi  

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvausten 

yksityiskohdat  
• Tiedot tapahtumista, jotka johtivat korvaushakemukseen 

• Puhelimen tiedot ja IMEI-numero (matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

Very Wealthy)  

• Terveystiedot – esim. loukkaantumistiedot, lääkärin lausunnot  

• Oikeudelliset tiedot – esim. liikennerikkomukset ja 

tuomioistuimen dokumentit 

Taloudelliset tiedot  • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petoksen 

torjuntatiedot  
• Osoite, Tiedot petollisista korvaushakemuksista, Korvaukseen 

oikeuttavan tapahtuman yksityiskohdat  

• Rikosrekisteritiedot – esim. kärsimättömät tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi, työpaikan osoite, työsähköposti, työpuhelinnumero, 

toiminta  

Markkinointi • Nimi, asema, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / 

markkinointilistat, markkinointisuostumus tai -kielto, 

verkkosivutiedot (mukaan lukien verkkotilitiedot, IP-osoite ja 

selaimen tuottamat tiedot)  

Vierailijat  •  Nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 

valvontakameran kuvat, ruokailu mieltymykset (tapahtumia 

varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 18: Norja - Suomi  

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen sisällön yksityiskohdat, kuten vakuutussumma ja 

poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth), SPL High Net 

Worth) 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan / Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailumieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: JOULUKUUSSA 2019 
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Osa 19: Puola - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Vakuutetut 

Yhteystiedot • etu- ja sukunimi, 

• osoite, 

• puhelinnumero, 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan, 

• vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne.,  

• vahinkohistoria, 

• Teletunnistustiedot 

Tiedot 

henkilökohtaisista 

riskeistä 

• sukupuoli 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. ajoneuvovakuutus, 

kertamaksettava henkivakuutus - high net worth -vakuutus), 

• Työhistoria tai ansioluettelo (D&O vakuutusta varten) 

• julkiset tiedot (e.g. death, disability, damage to reputation) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (kertamaksettava henkivakuutus 

- high net worth -vakuutus), 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.), 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset ja poliisiraportit. 

Taloudelliset tiedot • pankkitilitiedot (jos olet sisällöntuottajavakuutuksen maksaja) tai 

luottokorttitiedot maksuja varten 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Markkinointi • nimi ja sukunimi 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• markkinointisuostumukset ja -kiellot, 

• website (mukaan lukien verkkotilitiedot, IP-osoite ja selaimet 

tuottamat tiedot) 

Person submitting the claim 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu, 

• Tiedot vakuutuksesta, kuten vakuutussummasta sekä mahdolliset 

poikkeukset jne., 

• vahinkohistoria 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• tiedot korvaushakemukseen johtaneista tapahtumista, 

• matkapuhelintiedot ja IMEI-numero (matkapuhelinvakuutus), 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. ajoneuvovakuutus, 

kertamaksettava henkivakuutus - high net worth -vakuutus), 

• Terveystiedot, esim. Tiedot vammoista tai lääkärin lausunnot 

• Oikeudelliset tiedot, esim. Liikennerikkomukset, poliisiraportit.  

Taloudelliset tiedot • pankkitilitiedot maksuja varten 

Tiedot petoksien 

estämistä varten 
• osoite, 

• Tiedot aikaisemmista vakuutuspetoksista, 

• Tiedot korvaushakemuksista, 

• Oikeudelliset tiedot, kuten tiedot jäljellä olevista tuomioista. 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • etu- ja sukunimi, 

• Osoite, 

• työpuhelinnumero, 

• asema 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Markkinointi • etu- ja sukunimi, 

• asema, 

• sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• markkinointisuostumukset ja -kiellot, 

• verkkosivut (mukaan lukien verkkotilitiedot, IP-osoite ja selaimet 

tuottamat tiedot) 

Vierailijat • nimi ja sukunimi, 

• asema, 

• sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (juhlia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (jos on annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: Marraskuussa 2019 
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Osa 20: Portugali - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Vakuutetut  

Yhteystiedot • nimi,  

• osoite,  

• puhelinnumero,  

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero,  

• suhde vakuutuksenottajaan,  

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne.,  

• aikaisemmat korvausvaatimukset,  

• teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli,  

• syntymäaika,  

• vahinkohistoria,  

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. liikennevakuutukset, 

henkilökohtainen, kertamaksettava henkivakuutus, High Networth -

vakuutus),  

• Työhistoria tai ansioluettelo (e.g., directors and officers -

vakuutukset),  

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (e.g., death, disability and disgrace 

-vakuutukset), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (kertamaksettava henkivakuutus 

- high net worth -vakuutus) 

• terveystiedot - terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, 

potilashistoria ja tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset 

tavat (kuten tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) 

• Oikeudelliset tiedot – esim. Tiedot liikennerikkomuksista sekä 

poliisien raportit 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Markkinointitiedot • nimi,  

• sähköpostiosoite,  

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat,  

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, 

• verkkosivutiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja 

selaimesta saadut tiedot) 

Korvauksenhakijat 

Vakuutuksen tiedot 

(poislukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero,  

• suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu,  

• Vakuutuksen tiedot, kuten vakuutuksen määrä ja poikkeukset jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot,  

• matkapuhelimen tiedot ja IMEI-numero (matkapuhelinvakuutukset), 

• ajoneuvon rekisterinumero (esim. liikennevakuutukset, 

henkilökohtainen, kertamaksettava henkivakuutus, High Networth -

vakuutus) 

• terveystiedot – esim. Tiedot vammoista ja lääkärin lausunnot  

• Oikeudelliset tiedot – esim. Liikennerikkomukset ja poliisiraportit  

Taloudelliset tiedot • maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot  

Petoksen 

torjuntatiedot 
• Osoite,  

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista,  

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot  

• Oikeudelliset tiedot – esim. jäljellä olevat vankilatuomiot  

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi,  

• työpaikan osoite,  

• työsähköposti,  

• työpuhelinnumero,  

• tehtävänimike  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti kerättävistä tiedoista 

Markkinointi • nimi,  

• tehtävänimike,  

• sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat,  

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot)  

Vierailijat • nimi,  

• tehtävänimike,  

• sähköpostiosoite, puhelinnumero,  

• Valvontakameroiden kuvat,  

• ruokailumieltymykset (tapahtumia varten), invaliditeettiin liittyvät 

tiedot (annettu vapaaehtoisesti)  

Päivitetty Marraskuussa 2019 
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Osa 21: Romania - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti keräämistämme tiedoista 

Vakuutetut  

Yhteystiedot • nimi,  

• osoite,  

• puhelinnumero,  

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero,  

• suhde vakuutuksenottajaan,  

• vakuutuksen yksityiskohdat, kuten vakuutussumma, poikkeukset, 

jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset,  

• teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli, 

• syntymäaika, 

• vahinkohistoria, 

• ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth), 

• ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus), 

• julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio), 

• tiedot omistuksista, omistussuhteista, fyysisestä kunnosta, 

turvallisuudesta, paloturvallisuudesta ja arvosta (SPL High Net 

Worth), 

• terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - e.g. esim. liikennerikkomukset, 

suorittamattomat tuomiot (Director and Officer -vakuutus 

(poikkeuksellisesti), SPL High Net Worth -vakuutus)  

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään laskutukseen  
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti keräämistämme tiedoista 

Tiedot markkinointia 

varten 
• nimi,  

• Sähköpostiosoite,  

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat,  

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• vakuutusnumero, 

• suhde vakuutuksenottajaan/vakuutettuun, 

• vakuutuksen yksityiskohdat, kuten vakuutussumma, poikkeukset, 

jne., 

• aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttavan tapahtuman yksityiskohdat, tiedot 

matkapuhelimesta ja IMEI-numerosta (Matkapuhelin), ajoneuvon 

rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL 

High Net Worth) 

• terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petoksen 

torjuntatiedot 
• osoite, 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• tiedot korvausvaatimuksen taustalla olevasta tapahtumasta 

• Oikeudelliset tiedot – esim. ei suorittamattomia tuomioita 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi, 

• työpaikan osoite, 

• työsähköpostiosoite, 

• työpuhelinnumero, 

• tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat tyypillisesti keräämistämme tiedoista 

Markkinointi • nimi, 

• tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• Tiedot kiinnostuksista / markkinointilistat, 

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista, 

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Vierailijat • nimi, 

• tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat, 

• ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten), 

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty Joulukuussa 2019 
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Osa 22: Slovakia - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • vakuutusnumero,  

• suhde vakuutuksenottajaan, Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen 

määrä, poikkeukset, jne.,  

• aikaisemmat korvausvaatimukset,  

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• sukupuoli,  

• syntymäaika,  

• vahinkohistoria,  

• ajoneuvon rekisterinumero (Kuten ajoneuvovakuutus, SPL High Net 

Worth -vakuutus),  

• Työhistoria tai ansioluettelo (esim. D&O -vakuutus),  

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. kuolema- ja 

vammautumisvakuutus),  

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth -vakuutus), 

• Arkaluonteiset tiedot 

• terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) 

• (yhdistetty vahinko- ja terveysvakuutus, ammatillinen 

vastuuvakuutus, henki- ja matkavakuutus, omaisuus- ja 

vastuuvakuutus, SPL High Net Worth -vakuutus) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

vankilatuomiot (johtajavakuutus (poikkeuksellisesti),  

• SPL High Net Worth -vakuutus 

Taloudelliset tiedot • pankkitilin tiedot vakuutusmaksujen maksamiseksi 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • osoite,  

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista,  

• korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Vakuutetut 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• nimi,  

• työpaikan osoite,  

• työsähköposti,  

• työpuhelinnumero,  

• tehtävänimike 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• nimi,  

• tehtävänimike,  

• sähköpostiosoite,  

• markkinointitiedot kiinnostuksista 

• tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Tiedot joita tarvitaan 

petoksien estämiseksi 
• Osoite,  

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, korvausvaatimuksen 

aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot   

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • nimi,  

• työpaikan osoite,  

• työsähköposti,  

• työpuhelinnumero,  

• tehtävänimike 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Markkinointi • nimi,  

• tehtävänimike,  

• sähköpostiosoite,  

• markkinointitiedot kiinnostuksista 

• tiedot markkinointisuostumuksista tai -kielloista,  

• verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 

Vierailijat • nimi,  

• tehtävänimike,  

• sähköpostiosoite, puhelinnumero,  

• Valvontakameroiden kuvat,  

• ruokailumieltymykset (tapahtumia varten),  

• invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty Joulukuussa 2019 
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Osa 23: Slovenia - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista 

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi, 

• Osoite, 

• Puhelinnumero, 

• Sähköpostiosoite. 

Vakuutussopimuksen 

yksityiskohdat 
• Vakuutusnumero, 

• Suhde vakuutuksenottajaan, 

• Vakuutuksen yksityiskohdat, mukaan lukien vakuutussumma, 

rajaukset, jne…, 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset, 

• Teletunnistustiedot. 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli, syntymäaika, vahinkohistoria, 

• Ajoneuvon rekisterinumero, 

• Ammatillinen historia tai CV (esim. D&O-vakuutus), 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. kuolema tai invaliditeetti), 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, 

invaliditeetti,) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.) 

• Oikeudelliset tiedot – esim. liikennerikkomukset ja, kärsimättömät 

rikostuomiot (D&O (poikkeuksellisesti)). 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (jos olet vakuutuksen maksaja) tai 

luottokorttitiedot joita käytetään maksamiseen. 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista 

Markkinointi • Nimi, 

• Sähköpostiosoite, 

• Markkinointitiedot kiinnostuksista, 

• Tiedot markkinointisuostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoite and selaimen tuottamat tiedot). 

Korvauksen hakijat 

Vakuutuksen tiedot 

(pois lukien kolmannet 

osapuolet  

korvauksenhakijoina)  

• Vakuutusnumero, 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen tiedot, mukaan lukien vakuutussumma ja mahdolliset 

poikkeukset jne., 

• Aikaisemmat korvaushakemukset 

Tiedot 

Korvaushakemuksesta  
• Tiedot tilanteesta, joka johti vahinkotapahtumaan IMEI-numero 

(matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero, 

• Terveydelliset tiedot - esim. tiedot vammasta, lääkärin lausunnot, 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit. 

Taloudelliset tiedot • Tiedot pankkitilistä, jota käytetään maksamiseen 

Tiedot petoksien 

estämistä varten 
• Osoite, 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista, 

• Tiedot korvausvaatimuksen perusteena olevista seikoista, 

• Oikeudelliset tiedot, kuten tiedot jäljellä olevista vankilatuomioista. 

• Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi, 

• Työpaikan osoite, 

• Työsähköpostiosoite, 

• Työpuhelinnumero, 

• Tehtävänimike. 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 66 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 

Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista 

Markkinointi • Nimi, 

• Tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• Markkinointitiedot kiinnostuksista, 

• Markkinointisuostumukset tai kiellot, 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot). 

Vierailijat • Nimi, 

• Tehtävänimike, 

• Sähköpostiosoite, 

• Puhelinnumero, 

• Valvontakameroiden kuvat, 

• Ruokailutottumukset (tapahtumia varten), 

• Tieto invaliditeetistä (jos on annettu vapaaehtoisesti). 

Päivitetty Joulukuussa 2019 
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Osa 24: Espanja - Suomi 

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutukset tiedot, mukaan lukien poikkeukset jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth), SPL  

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (Matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero 

(Esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, poliisiraportit 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 
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Osa 25: Ruotsi - Suomi  

Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vakuutetut 

Yhteystiedot • Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

Vakuutuksen tiedot • Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan 

• Vakuutuksen tiedot ja mahdolliset poikkeukset jne., 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

• Teletunnistustiedot 

Henkilökohtaiset 

riskitiedot 
• Sukupuoli 

• Syntymäaika 

• Vahinkohistoria 

• Ajoneuvon rekisterinumero (Esim. moottoriajoneuvovakuutusta 

varten, SPL High Net Worth) 

• Ammatillinen historia tai ansioluettelo (D&O vakuutus) 

• Julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi kuolema, invaliditeetti, 

epäsuosio) 

• Yhteenveto varallisuudesta, omistajarakenne, fyysinen kunto, 

turvallisuus, tulipalosuojaus ja arvo (SPL High Net Worth) 

• Terveystiedot - esim. fyysinen ja psyykkinen tila, potilashistoria ja 

tehdyt toimenpiteet, olennaiset henkilökohtaiset tavat (kuten 

tupakointi, alkoholin kuluttaminen jne.)) (A&H Combined, Affinity, 

Life and travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Oikeudelliset tiedot - esim. liikennerikkomukset, jäljellä olevat 

tuomiot ((vain) D&O vakuutus, SPL High Net Worth), SPL High Net 

Worth) 

Taloudelliset tiedot • Pankkitilin tiedot (Jos olet vakuutusmaksun maksaja) tai 

luottokorttitiedot, joita käytetään laskutukseen 

Tiedot markkinointia 

varten 
• Nimi, sähköpostiosoite, Tiedot kiinnostuksista / markkinointi listat, 

suostumukset tai markkinointi kiellot, verkkosivulta saatavat tiedot 

(sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP osoitteen ja selaimesta saadut 

tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Korvauksen hakija 

Vakuutuksen tiedot 

(Pois lukien kolmannet 

osapuolet 

korvauksenhakijoina) 

• Vakuutusnumero 

• Suhde vakuutuksenottajaan/Vakuutettu 

• Vakuutukset tiedot kuten vakuutuksen määrä, poikkeukset, jne. 

• Aikaisemmat korvausvaatimukset 

Korvausten 

yksityiskohdat 
• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot, Puhelimen 

tiedot ja IMEI-numero (matkapuhelin), ajoneuvon rekisterinumero ja 

muut tiedot (esim. moottoriajoneuvovakuutusta varten, SPL High Net 

Worth) 

• Terveystiedot - esimerkiksi vamman tarkemmat tiedot, 

lääkärinlausunto 

• Oikeudelliset tiedot – esim. liikennerikkomukset 

Taloudelliset tiedot • Maksamiseen käytettävät pankkitilin tiedot 

Petosten torjuntaan 

liittyvät tiedot 
• Osoite 

• Tiedot petollisista korvaushakemuksista 

• Korvausvaatimuksen aiheuttaman tapahtuman tiedot 

• Oikeudelliset tiedot - esim. jäljellä olevat tuomiot 

Liikekumppanit ja Vierailijat 

Yhteystiedot • Nimi 

• Työpaikan osoite 

• Työsähköposti 

• Työpuhelinnumero 

• Tehtävänimike 

Markkinointi • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Tiedot kiinnostuksista/markkinointi listat 

• Tiedot markkinointi suostumuksista tai kielloista 

• Verkkosivulta saatavat tiedot (sisältää verkkokäyttäjän tiedot, IP 

osoitteen ja selaimesta saadut tiedot) 
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Kerättyjen tietojen 

tyyppi 
Yksityiskohdat yleisesti keräämistämme tiedoista  

Vierailijat • Nimi 

• Tehtävänimike 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Valvontakameroiden kuvat 

• Ruokailu mieltymykset (tapahtumia varten) 

• Invaliditeettiin liittyvät tiedot (annettu vapaaehtoisesti) 

Päivitetty: Marraskuu 2019 


