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Seloste käsittelytoimista

Tämä seloste on julkaistu Suomen Pankin verkkopalvelussa www.suomenpankki.fi/tietosuoja.
1. Rekisterin nimi
Eläkerekisteri
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomen Pankki (Suomen Pankin tiedonkeruiden osalta)
Y-tunnus: 0202248-1
PL 160
00101 Helsinki
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:
Eija Brusila
Sähköposti: legal(at)bof.fi
Puh: +358 9 1831 (vaihde)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Pasi Hänninen
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi
Puh: +358 9 1831 (vaihde)
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Suomen Pankin
virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 58 §:n mukaisesti virkamiehellä on oikeus pankin varoista
maksettavaan eläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen.
Suomen Pankki on ulkoistanut alla mainitun eläkkeiden hoitoon liittyvän palvelukokonaisuuden
Mandatum Life Palvelut Oy:lle, joka on ulkoistanut osan tehtävistä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle:
• ennakkopalvelu
• hakemuspalvelu ja laskentapalvelu
• maksatuspalvelu
• rekisteripalvelu
• työkyvyn arviointipalvelu
• kuntoutusselvityspalvelu
• eläkkeiden työnantajapalvelut

Suomen Pankki
Snellmaninaukio
PL 160, 00101 Helsinki
www.suomenpankki.fi
Y-tunnus 0202248-1

Finlands Bank
Snellmansplatsen
PB 160, 00101 Helsingfors
www.finlandsbank.fi
FO-nummer 0202248-1

Bank of Finland
Snellmaninaukio
PO Box 160, 00101 Helsinki, Finland
www.bof.fi
VAT No. FI02022481
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Mandatum Life Palvelut Oy:n ja Varman selosteet henkilötietojen käsittelystä löytyvät oheisten
linkkien takaa:
• https://www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutuksenottajille
• https://www.varma.fi/muut/henkilotietojesi-kasittely-varmassa/rekisteriselosteet/elakkeensaaja-tai-kuntoutettava/
4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteröityjen ryhmät:
– Suomen Pankista eläkkeelle jääneet tai pankkilaisen jälkeen perhe-eläkettä saavat.
Henkilötietoryhmät:
– Eläkeläisten henkilö- ja osoitetiedot, eläkkeiden aika- ja maksatustiedot sekä annetut päätökset.
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Suomen Pankki luovuttaa henkilötietoja sellaisille tahoille, joilla on oikeus tiedon saamiseen laissa
määrättyyn tarkoitukseen.
Suomen Pankki luovuttaa henkilötietoja Mandatum Life Palvelut Oy:lle, Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle sekä Työeläkejärjestelmän yhteiselle ansaintarekisteri Arekille Mandatum
Life Palvelut Oy:n kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuen. Nämä tahot käyttävät tietojen
käsittelyssä ja säilyttämisessä alihankkijoita.

6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Mandatum Life Palvelut Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Työeläkejärjestelmän
yhteinen ansaintarekisteri Arek tai näiden alihankkijat voivat siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Tällöin siirto tulee tehdä maahan, josta Euroopan komissio on todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai henkilötietojen suojan riittävästä tasosta huolehditaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä muulla tavalla, esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään pysyvästi Kansallisarkiston vahvistaman Suomen Pankin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia
turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset ja tekniset tietoturvaratkaisut.
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9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista.
− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
Rekisteröidyn tietojen toimittaminen on edellytys eläkkeiden käsittelylle ja maksatukselle.
11. Tietojen lähde
Eläkkeen pohjana olevat ansaintatiedot saadaan Työeläkejärjestelmän yhteisestä ansaintarekisteri
Arekista.

