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VAKUUTUSKESKUKSEN PERINTÄREKISTERI
EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterin nimi

Vakuutuskeskuksen perintärekisteri

2. Rekisterinpitäjät

Liikennevakuutuskeskus (LVK)
Potilasvakuutuskeskus (PVK)
Ympäristövakuutuskeskus (YVK)

3. Rekisterinpitäjän
edustaja ja/tai
tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän edustaja: Janne Jumppanen
janne.jumppanen@vakuutuskeskus.fi, p. 0404504543
Tietosuojavastaava: Jouni Väänänen
jouni.vaananen@vakuutuskeskus.fi, p. 0409225527
Rekisterin tietoja käytetään Vakuutuskeskus-ryhmittymään
kuuluvien LVK:n, PVK:n ja YVK:n toimintoihin liittyvien


liikennevakuutuslain 29 §:n mukaisten maksujen
perintään.



potilasvahinkolain 4 §:n mukaisen maksun perintään.



ympäristövahinkovakuutuslain 9 §:n mukaisen maksun
perintään

Rekisteri muodostuu seuraavista osista:



perintään liittyvä sekä kansiossa että sähköisessä
muodossa oleva kirjeenvaihto-arkisto
rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluntuottajan
hoidossa oleva tietokanta

Rekisteriin sisältyvät seuraavat tietotyypit:
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vakuuttamisvelvollisen tunnistamis- ja yhteystiedot
ajoneuvon tunnistamistiedot
ajoneuvon omistushistoriaa ja liikennevakuuttamista
koskevat tiedot
vakuuttamaton aika ja perittävä määrä
perintään liittyvä kirjeenvaihto sähköisessä muodossa





Liikennevakuutuslain 27-29 §
Potilasvahinkolain 4 §
Ympäristövahinkovakuutuslain 9 §





6. Rekisterin pitämisen
oikeusperuste
7. Tietojen alkuperä

Liikennevakuutuslain 29 §:n mukaisessa perinnässä tietoja
saadaan muun muassa:





Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta
Poliisilta ja rajavartiolaitokselta
vakuutusyhtiöiltä
LVK:n korvaustoimesta.

Rekisteröity itse voi tarvittaessa toimittaa lisäselvityksiä.
Potilasvahinkolain 4 §:n mukaisessa perinnässä tietoja saadaan
muun muassa:






Lääkäriliitolta
Hammaslääkäriliitolta
potilasasiamiehiltä
vakuutusyhtiöiltä
PVK:n korvaustoimesta

Rekisteröity itse voi tarvittaessa toimittaa lisäselvityksiä.
Ympäristövahinkovakuutuslain 9 §:n mukaisessa perinnässä
tietoja saadaan muun muassa:
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Rekisteröity itse voi tarvittaessa toimittaa lisäselvityksiä.
8. Velvollisuus tietojen
toimittamiseen

Rekisteröidyllä ei ole erityistä velvollisuutta tietojen
toimittamiseen. Tiedot saadaan pääsääntöisesti viranomaisilta
ja vakuutusyhtiöiltä.

9. Henkilötietojen
luovutus ja vastaanottajat

Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja vain rekisteröidyn
suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on
erikseen säädetty. Henkilötietoja voidaan luovuttaa
maksamattoman saatavan perintää varten ulkopuoliselle
perintäpalveluja tarjoavalle yritykselle.

10. Henkilötietojen siirto
kolmansiin maihin

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

11. Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Rekisteriin liittyen ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai
profilointia.

12. Tietojen säilytysaika

Liikennevakuutuslain 29 §:n mukaista perintää koskevat tiedot
säilytetään liikennevakuutuslain 85 §:n mukaisesti 10 vuoden
ajan.
Potilasvahinkolaki ja ympäristövahinkovakuutuslaki eivät sisällä
erityissääntelyä arkistoinnista. Arkistointisuunnitelman
mukaisesti myös näiden perintöjen osalta noudatetaan 10
vuoden säilytysaikaa.

13. Rekisteröidyn
oikeudet







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

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus saada rekisterinpitäjän
vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, häntä
koskeva asiakirjamateriaali sekä jäljennös muista käsiteltävistä
henkilötiedoista.
Rekisteröity voi pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon
oikaisua. Oikeus tiedon poistamiseen voi olla rajoitettu
käsittelyn perustuessa lakisääteiseen velvoitteeseen.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen voi olla rajoitettu käsittelyn
perustuessa lakisääteiseen velvoitteiseen.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietojaan järjestelmästä
toiseen käsittelyn perustuessa lakisääteiseen velvoitteeseen.
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14. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Vakuutuskeskus käsittelee kaikkia henkilötietoja turvallisella ja
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan (käyttäjätunnukset ja
salasanat) avulla valvotaan, että perintärekisterin tietoja saavat
käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt organisaatiossa.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen
salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet
vaitiolositoumuksen.
Asiakasrekisteriä pidetään vakuutusalan järjestöjen verkossa,
joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta
palomuuriratkaisujen avulla. Liikennevakuutuskeskuksen
palvelin on eristetty ulkopuolisilta, saman verkon
organisaatioilta rajatuilla oikeuksilla sekä käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla.
Asiakasrekisteriä pidetään palveluntuottajan verkossa, joka on
eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen
avulla. Palveluntuottajat ovat vaitiolovelvollisia henkilökunnan
tavoin.
Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset
tiedot salataan teknisin keinoin.
Rekisterin tietojen käytöstä pidetään rekisteriä.

15. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, ettei hänen
henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista.
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