
LähiTapiola-ryhmä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen 
REKISTERISELOSTE 

 
   Tiedot voimassa alkaen 2.2.2016 
 
 
    
 
Asiakasrekisteri 
 
 
    
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
 

 
LähiTapiola-ryhmä 
Revontulenkuja 1 
02010 LÄHITAPIOLA 
 

 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

 
LähiTapiola-ryhmä 
Kehitys- ja ICT-palvelut 
Minna Lagerström 
p. 09 453 3842 
 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
1. Yhtiöryhmän asiakaspalvelu ja asiakassuhteiden hoito  
2. Yhtiöryhmän tuotteiden ja palveluiden markkinointi 

  
 
4. Rekisteröidyt henkilöryhmät 

 
1. Vakuutusasiakkaat 
2. Korvausasiakkaat 
3. Pankkiasiakkaat 
4. Rahastoasiakkaat 
5. Vakuutusyhtiöiden laina-asiakkaat 
6. Vuokralaiset 
7. Potentiaaliasiakkaat 
 

 
5. Henkilötietojen säännöllinen  
luovutus  

 
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja yhtiöryhmän ulko-
puolelle vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tieto-
jen luovuttamisesta on erikseen säädetty, kuten esimerkiksi 
vero-, ulosotto- tai sosiaaliviranomaisille. 
 

 
6. Henkilötietojen siirto Euroopan 
unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
LähiTapiola siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulko-
puolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Lähi-
Tapiola on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuk-
sin tai muutoin henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tietoja 
voidaan siirtää esimerkiksi järjestelmäkehitystöiden yhtey-
dessä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan LähiTapiolan 
lukuun. 
 

 



 
7. Henkilötietojen suojauksen  
periaatteet 
 

 
1. Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla val-

votaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä 
vain siihen oikeutetut henkilöt. 

2. Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on laki-
sääteinen vaitiolovelvollisuus. 

3. Rekisteriä pidetään LähiTapiola-ryhmän verkos-
sa, joka on eristetty julkisesta tietoliikennever-
kosta palomuuriratkaisujen avulla.  

4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luot-
tamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin. 

5. Rekisterin tietojen käytöstä pidetään rekisteriä.  
6. Rekisterin asiakirja-aineisto säilytetään kulun-

valvonnan avulla suojatuissa tiloissa ja niiden 
käyttöä valvotaan käsittelyoikeuksien hallinnan 
avulla. 

 
 
 
 
8. Rekisterin sisältämät tiedot tietoryhmittäin 
 
 
Asiakkaan perustiedot 

 
- Henkilötunnus/asiakasnumero 
- Syntymäaika 
- Sukupuoli 
-     Nimi 
-     Kutsumanimi 
-     Lähiosoite 
-     Postitoimipaikka 
-     Posti palautuu, syy 
-     Koti/työ/muu puhelin 
-     Sähköpostiosoite 
-     Sähköposti- ja matkapuhelin markkinointilupa 
-     Asiakkaalle lähteneet tiedustelut 
-     Tarjonnan estokoodi 
-     Tiliyhteys 
-     Asiakaslohko 
-     Kielitunnus 
- Syntymämaa 
-     Kansalaisuus/kansalaisuudet 
- Verotuksellinen kotipaikka 
- Ulkomaan tilinumero 
- Ulkomaan veronumero 
- Mahdollinen verovelvollisuus Yhdysvalloissa 
-     Ammattikoodi 
-     Tilatunnus 
- MTK-/MO-jäsennumero 
- Turvallisuuskartoituspisteet 
- Asiakkuusyhtiö 
-     Pankkiasiakkuus 
-     Asiakassuhteen päättymispäivä ja -syy 
-     Asiakasryhmät  
- Tunnistamistiedot: tunnistamisasiakirjan nimi, 

numero, myöntäjä ja myöntöpäivämäärä tai käy-
tetty etätunnistusmenetelmä      

-     Taustatiedot 
-     Säästökartoituspäivämäärä 
-     Jakelukanava (paperi/paperiton) 
 



 
 
Asiakkuuden hoitosopimukset 

 
- Valtakirja 
- Suoravelonta/suoralasku 
- Laskutussopimus 
- Sähköinen lasku 
- Meklarisopimus 
- Asiamiessopimus 
- Verkkopalvelusopimus 
- Maksusopimus 
- Informaatiosopimus 
- Eräpäiväsopimus 
- E-lasku 

 
 
Asiakassidokset 

 
- Perhesidos aikaan sidotusti 
- Hoitajasidos 
- Päättäjäsidos 
- Huoltajasidos 
- Edustajasidos edustusperusteineen 
-     Maksajahoitajasidos 
-     Omistajasidos 
 

 
Yritysasiakkaan hallituksen 
jäsenyys 

 
- Yrityksen y-tunnus 
- Hallituksen jäsenen henkilötunnus, syntymäaika  
- Nimi 
- Kansalaisuus 

 
 
Omistaja-asiakkuus 

 
- Alkaminen 
- Päättyminen 
- Omistaja-asiakkuuden taso 
 

 
Etu-tiedot 

 
- Etutaso 
- Etutason alkamispäivä 
- Etutason päättymispäivä 
- Tarjousetutaso 
- Tarjousetutason alkamispäivä 
- Tarjousetutason päättymispäivä 
- Tarjousteksti 
 

 
S-Etuasiakkuus 
 

 
- Alueosuuskauppa 
- Jäsennumero 
- Pääjäsenen alueosuuskauppa 
- Pääjäsennumero 
- S-asiakasomistajatalouden jäsenet 
- Jäsennumero ja ilmoituskanava 
- Rooli asiakkuuden rekisteröintipäivänä 
- Rekisteröintipäivä 
- Irrotuspäivä 
- S-omistajatalouden maksut kuukaudessa, vuo-

dessa, euroissa, bonus euroissa 
 



 
 
Historiatiedot 

 
- Muutospäivä  
- Muuttunut tieto 
- Mikrofilmattu asiakirja-aineisto 

 
 
Vakuutusluettelo 

 
- Vakuutussopimusnumero 
- Kohdetieto 
- Alkamispäivä 
- Päättymispäivä 
- Rooli 
- Vuokrasopimusnumero 
- Vakuutuslaina-asiakkuus 

 
 
Vakuutusyhteenveto  

 
- Henkilövakuutussopimusten kappale- ja maksu-

tiedot 
- Omaisuusvakuutussopimusten kappale- ja mak-

sutiedot 
- Toiminnanvakuutusten kappale- ja maksutiedot 

 
 
Vahingot  

 
- Vahinkojen lukumäärä korvausjärjestelmäkohtai-

sesti vakuutuksenottajana 
- Vahinkojen lukumäärä korvausjärjestelmäkohtai-

sesti muussa roolissa 
 

 
Asiakaskohtainen info 

 
- Vapaamuotoinen teksti 
- Asiakaspalautteet 

 
 
Suoramarkkinointi- tai tarjontatoimenpiteet 

 
- Suoramarkkinointikohteiden infokanta 
- Suoramarkkinointitoimenpiteet 
- Päivämäärät 
- Palautetiedot 

 
 
Asiakkaan yhteydenotot 

 
- Asiakasnumero  
- Päivämäärä  
- Asia 
- Toimisto 
- Virkailija  
 

 
Potentiaaliasiakkaiden tiedot 

 
- Nimi 
- Osoite 
- Henkilötunnus/asiakasnumero 
- Yhteydenottopyyntö 

 



 
 
Asiakkaaseen liittyvät tehtävät 

 
- Asiakasnumero 
- Tehtävän tyyppi 
- Asia 
- Tavoitepäivä 
- Sovittu päivä ja klo 
- Tehtävän omistajan tiedot 
- Prioriteetti 
- Tila 
- Voimassaoloaika 
- Käsittelyoikeus 
- Käsittelytiedot 
- Kuvaus 

 
 
 
LähiTapiola-ryhmä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja henkilötietolain, vakuutuslainsäädännön 
sekä sijoituspalvelulain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen 
käsittelyssä. Tietoja LähiTapiola-ryhmän henkilörekistereihin hankitaan rekisteröidyltä itseltään, hänen 
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisten viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. 
 
LähiTapiola-ryhmän henkilörekistereiden tietosisältöön voi tutustua toimipaikoissamme. Asiakaspalve-
luvirkailijamme antavat tarvittaessa asiasta lisätietoja. 
 


