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Tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjänä Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö sitoutuu
henkilötietojen käsittelyssä käyttämään tietoja lainmukaisesti ja noudattamaan
tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä kuten EU:n tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia,
vakuutusyhtiölakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, lakia
yksityisyyden suojasta työelämässä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä.
Toimitusjohtaja Tiina Hellgrén

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen
toimintamme harjoittamista varten. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin
tarkoituksiin: Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauskäsittely
lääkevahinkoja koskevissa asioissa. Työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen
käsittely.

Henkilötietojen
kerääminen

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön tietosuojakäytäntö koskee
seuraavia henkilöryhmiä:
Henkilöt, jotka ovat hakeneet ja / tai saaneet korvausta Suomen Keskinäiseltä
Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä (vahingonkärsineet / edunsaajat).
Henkilöt, joiden osalta henkilötietojen käsittely liittyy Suomen Keskinäisen
Lääkevahinkovakuutusyhtiön lakisääteiseen velvoitteeseen.
Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön työntekijät, muut hallintoon
kuuluvat henkilöt ja työnhakijat.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön
ulkopuolelle lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa
viranomaisille, esim. Veroviranomaisille ja Kansaneläkelaitokselle sekä muille
vakuutuslaitoksille silloin, kun tallaisella vakuutuslaitoksella on joko lakiin tai
rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen perustuva oikeus saada tietoja. Myös
jälleenvakuutustilanteessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen Keskinäisen
Lääkevahinkovakuutuksen jälleenvakuutusyhtiölle.
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Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen ja
toiminnan kannalta tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.
Korvauksenhakijoiden henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun korvauksenhakijan
syntymästä on kulunut 110 vuotta, kuitenkin vähintään 10 vuotta viimeisimmän
korvauksen maksamisesta. Verotukseen liittyvät tiedot säilytetään 6 vuotta kunkin
verovuoden päättymisestä.
Työnhakijoita koskevat tiedot säilytetään enintään 1 vuosi.

Mistä henkilötietoja
säännönmukaisesti
hankitaan

Rekisteröidyltä itseltään, hoitavalta henkilökunnalta ja/tai hoitolaitoksilta
rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen siirto
Euroopan Unionin tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Rekistereistä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Miten rekisterin suojaus
on järjestetty

1. Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan tietojenkäsittelyvaltuuksien avulla.
2. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden
alaisia.
3. Asiakirja-aineistot säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa ja niiden
käyttöä valvotaan käyttövaltuuksien hallinnan avulla.
4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät ja säilytettävät luottamukselliset tiedot
salataan teknisin keinoin.
5. Rekistereiden tietojen käytöstä pidetään rekisteriä.

Rekisteröityihin liittyvät
tietoryhmät ja tiedot

Korvausrekisteri on IT-järjestelmässä ylläpidetty sähköinen, suojattu tietovarasto.
Yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Korvauksen hakemiseen liittyvät tiedot: vahinkoilmoitukset, kirjeenvaihto,
terveysselvitykset, kulutositteet, muut liiteasiakirjat
Korvauskäsittelyä koskevat tiedot: korvauskäsittelijä, korvauspäätökset
Korvauksen maksamista koskevat tiedot: korvausten rahamäärät, maksuajankohdat,
ennakonpidätykset, rahalaitosyhteydet, maksukieltomerkinnät
Maksetusta korvauksesta aiheutuvat saatavat eli regressit
Rekrytointirekisteriin merkitään työnhakijaa koskevat, hänen antamansa tiedot kuten:
nimi yhteystiedot, syntymäaika, koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot sekä
muut työnhakijan hakemuksessa antamat tiedot.
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Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
tietoihin
Oikeus tietojen
oikaisemiseen
Oikeus tietojen
poistamiseen (oikeus tulla
unohdetuksi)
Oikeus rajoittaa
henkilötietojen käsittelyä
Oikeus rajoittaa
henkilötietojen käsittelyä
Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
Oikeus vastustaa
henkilötietojen käsittelyä
Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus saada
puutteelliset ja virheelliset tiedot oikaistuksi. On hyvä huomata, että tämä oikaisu voi
koskea vain sellaisia tietoja, jotka Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutus on
rekisteröinyt virheellisesti tai puutteellisesti. Mikäli mahdollinen puute tai virhe on
sellaisessa asiakirjassa, jonka on alkuperin laatinut joku muu taho, esim. hoitolaitos,
virheen oikaisemista ja korjaamista on pyydettävä alkuperäisen merkinnän tehneeltä
taholta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot. Mikäli olet tehnyt
vahinkoilmoituksen, josta Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö ei vielä
ole tehnyt päätöstä, voit peruuttaa ilmoituksesi ja pyynnöstäsi poistamme tietosi.
Mikäli olemme tehneet vahinkoilmoituksesi perusteella jo päätöksen, emme voi
poistaa tietojasi vaan säilytämme ne yllä kohdassa "Tietojen säilytysaika" kuvatulla
tavalla.
Työnhakijoita koskevat tiedot poistamme hakijan pyynnöstä jo ennen ym. kohdassa
mainittua vuoden määräaikaa.
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käyttää saamiaan henkilötietoja
vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on yhtiölle luovutettu. Mikäli haluat rajoittaa
henkilötietojesi käyttöä korvausasian käsittelyssä, sinulla on siihen oikeus. Tietojen
rajoittaminen merkitsee samalla korvausasian käsittelyn päätymistä.
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käsittelee lääkevahinkoja koskevat
vahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset Suomessa. Pyynnöstäsi voimme luovuttaa
tiedot toiselle taholle. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittelyn
vastustaminen merkitsee samalla korvausasian käsittelyn päättymistä.
Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä korvaustoimintoomme. Esitä pyyntösi
joko postitse osoitteeseen Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
/tietosuojavastaava PL 115, 00181 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
korvaukset@laakevakuutus.com. Huomaathan, että sähköposti ei ole suojattu, joten
sähköpostilla ei tule lähettää mitään arkaluontoisia tietoja. Vastaamme oikeuksiesi
käyttämistä koskevaan pyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta.
Mikäli henkilötietojen käsittely on mielestäsi ristiriidassa voimassa olevan
lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.
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