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Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Keskon Eläkekassan osakkaat ovat järjestäneet työntekijöilleen lisäeläketurvaa vakuutuskassalain 

mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on tarpeen henkilön lisäeläketurvan järjestämiseksi, 

vastuuvelan laskemiseksi, vakuutettujen ja edunsaajien asiakaspalvelun järjestämiseksi sekä 

rekisteröityjen tietojen hallinnoimiseksi. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietojen antaminen on lakisääteinen vaatimus, 

jotta Keskon Eläkekassa voi tarjota työntekijöilleen lisäeläketurvaa. Henkilötiedot on 

välttämätöntä antaa lisäeläketurvan saamiseksi. 

 

Keskon Eläkekassa toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Mandatum Life 

Palvelut Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä ja tarjoaa eläkekassalle palveluita muun muassa 

päivittäistoimintoihin, kuten asiamiespalveluihin, eläkekäsittelyyn, vakuutustekniikkaan ja 

kirjanpitoon liittyen. 

Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelylogiikka 

Keskon Eläkekassa käsittelee seuraavia henkilötietoja: Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite 

ja mahd. s-posti, puhelinnumero yms.) työnantaja, työsuhdetta koskevat tiedot, kuten työsuhteen 

kesto ja palkkatiedot, eläketurvaan liittyvä tiedot, kuten eläkeikä, eläkkeen määrätiedot, eläkkeen 

hakemis- ja ratkaisutiedot kuten terveystiedot ja muut selvitykset, henkilötason vastuuvelan 

määrä (alkanut sekä vastainen vastuuvelka) eläkkeen maksutiedot, kuolintiedot ja verotiedot sekä 

viestintään ja asiakaspalveluun liittyvät tiedot. 



 

Henkilötietojen alkuperä: Henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä, hänen työnantajaltaan, 

Eläketurvakeskukselta, Arekista ja Väestörekisterikeskukselta (rekisteröidyn varsinainen 

asuinpaikka, kuolintieto). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista rekistereistä. 

 

Henkilötiedot poistetaan käsittelystä: Henkilön tietoja säilytetään lisäeläkkeen 

vanhuuseläkeikään saakka tai 13 vuotta viimeisen korvauksen maksamisesta. Puhelutallenteet 

säilytetään 10 vuotta. 

 

Käsittelylogiikka: Keskon Eläkekassan henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista 

päätöksentekoa eikä profilointia. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa: 

• Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa 

• Oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot 

• Oikeus rajoittaa käsittelyä jos: 

o rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 

rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 

paikkansapitävyyden; 

o käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja 

vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 

o rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 

mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi 

tai puolustamiseksi. 

• Tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietoja poistettavan. 

 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. 



Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät  

Keskon Eläkekassa luovuttaa säännönmukaisesti henkilötietoja ainoastaan Verohallinnolle, 

Kansaneläkelaitokselle ja Mandatum Life Palvelut Oy:lle. 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Keskon Eläkekassan henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Lisätietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä antavat: 

Tietosuojavastaavamme Marita Touru, IS_dpo@insta.fi, 

Mandatum Life Palvelut Oy:n tietosuojavastaava Vesa Tupala, tietosuoja@mandatumlife.fi 

Mandatum Life Palvelut Oy:n asiakaspalvelu  https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/ota-

yhteytta 
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