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Dataskyddsbeskrivning 

Försäkringsförmedlarregister 

I dataskyddsregistret redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679  
för Finlands Banks/Finansinspektionens hantering av personuppgifterna i detta register och för den 
registrerades rättigheter.  
 
1. Registrets namn 
 

Försäkringsförmedlarregister 
 
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för 
    dataskyddsombudet 

 
Finansinspektionen 
FO-nummer: 0202248 -1 
PB 160 
00101 Helsingfors 
 
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 
Maarit Lensu  
E-post: maarit.lensu@fiva.fi  
Tfn: +358 9 183 5558 
 
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 
E-post: tietosuojavastaava@bof.fi 
Tfn: +358 9 1831 (växel) 
 

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 
 
I registret antecknas uppgifter om personer som genom egen ansökan har ansökt om registrering 
till försäkringsförmedlare och som utifrån det fått rätt att bedriva försäkringsförmedling. 
 
Behandling är nödvändig för att fylla den personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldighet. 
3 § i lagen om försäkringsdistribution 234/2018. 
 

4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 
 
Kategorier av registrerade: 
– Försäkringsförmedlare: försäkringsombud och försäkringsmäklare. 
Kategorier av personuppgifter: 
– Uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret innehåller personuppgifter, t.ex. namn, 
personbeteckning eller födelsetid för en fysisk person, bostadsort, i fråga om en juridisk person 
som har registrerats som försäkringsförmedlare namnet på verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare, namnen på styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, namnen på 
de personer som är medlemmar i ett organ som kan jämställas med styrelsen och deras 
suppleanter, namnen på de ansvariga bolagsmännen samt namnen på de övriga personer som 
ansvarar för försäkringsdistribution samt de nämnda personernas personbeteckning, i fråga om 
de aktieägare eller medlemmar som äger minst en tiondel av försäkringsförmedlaren namn, 
personbeteckning eller födelsetid eller företags- och organisationsnummer och bostadsort eller 
säte samt hur stora dessa innehav är; i fråga om de fysiska och juridiska personer som har 
bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller nära bindningar i förhållande 
till försäkringsförmedlaren namn, personbeteckning eller födelsetid eller företags- och 
organisationsnummer och bostadsort eller säte. 
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5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas 
 
Finansinspektionen lämnar ut den sökandes namn och personbeteckning till Rättsregistercentralen 
för utredning av god vandel och detta grundar sig på 76 § Finansinspektionens rätt att få uppgifter i 
lagen om försäkringsdistribution. 
 
Finansinspektionen kan lämna ut personuppgifter på det sätt som behöriga myndigheter eller 
andra instanser kräver enligt den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt. 
 

6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell 
   organisation 

 
Personuppgifter överförs i regel inte utanför EU- eller EES-området.  

 
7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna        
period 

 
Personuppgifterna förvaras i 20 år. 

 
8.  Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

 
För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig 
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna. 
Sådana åtgärder är användningen av trygga lokaler samt administrativa och tekniska 
dataskyddslösningar. 
 

9. Den registrerades rättigheter 
 
Den registrerade har rätt att: 
− av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse av de egna personuppgifterna 
eller att behandlingen begränsas. 
− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheterna. 
 
Enligt artikel 17.3 b i förordningen tillämpas rätten till radering av uppgifter inte på lagstadgad 
behandling av personuppgifter som avses i denna beskrivning. Dataportabilitet enligt artikel 20 
eller rätten att göra invändningar enligt artikel 21 i förordningen tillämpas inte på den lagstadgade 
behandlingen av personuppgifter som avses i denna beskrivning. 
 

10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder av att uppgifter 
inte lämnas 

 
Om den som ansöker om att bli försäkringsförmedlare inte ger de uppgifter som behövs för 
registrering, kan sökanden inte registreras i försäkringsförmedlarregistret. 
 

 


