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Beskrivning av pensionsregistret 

Den här beskrivningen har publicerats i Finlands Banks webbtjänst www.suomenpankki.fi/dataskydd. 

1. Registrets namn

Pensionsregistret 

2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för
dataskyddsombudet

Finlands Bank (vad gäller de uppgifter som Finlands Bank samlar in) 
FO-nummer: 0202248 -1 
PB 160 
00101 Helsingfors 

Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 
Eija Brusila 
E-post: legal(at)bof.fi
Telefon: +358 9 1831 (växeln)

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 
Pasi Hänninen 
E-post: tietosuojavastaava(at)bof.fi
Telefon: +358 9 1831 (växeln)

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för att fylla den personuppgiftsansvarigas lagstadgade skyldighet. 
Enligt 58 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) har tjänstemän rätt till pension och 
familjepension som bekostas av bankens medel. 

Finlands Bank har lagt ut skötseln av servicehelheten i anslutning till nämnda pensioner till 
Mandatum Life Service Ab, som har lagt ut en del av uppgifterna på Ömsesidiga 
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: 
• förhandsberäkningstjänst
• ansökningstjänst och beräkningstjänst
• utbetalningstjänst
• registertjänst
• tjänst för bedömning av arbetsförmågan
• rehabiliteringsutredningstjänst
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• pensionstjänster för arbetsgivare

Mandatum Life Service Ab:s och Varmas beskrivningar om behandlingen av personuppgifter finns 
under nedan stående länkar: 
• https://svenska.mandatumlife.fi/dataskydd
• https://www.varma.fi/sv/andra/Behandling-av-dina-personuppgifter-hos-

Varma/rekisteriselosteet/pensionstagare-eller-rehabiliteringsklienter/

4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade: 
– Anställda som blivit pensionerade från eller får familjepension från Finlands Bank.

Kategorier av personuppgifter: 
– Pensionstagarnas person- och adressuppgifter, uppgifter om när pension utbetalats och

utbetalningsuppgifter samt utfärdade beslut.

5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas

Finlands Bank lämnar ut personuppgifter till aktörer som har rätt att få uppgiften för ett i lagen 
avsett syfte. 

Finlands Bank lämnar ut personuppgifter till Mandatum Life Service Ab, Ömsesidiga 
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma samt till Arbetspensionssystemets gemensamma 
intjäningsregister Arek med stöd av det serviceavtal som ingåtts med Mandatum Life Service Ab. 
Nämnda aktörer använder underleverantörer i behandlingen och förvaringen av uppgifterna. 

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

Mandatum Life Service Ab, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma samt 
Arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister Arek eller deras underleverantörer kan 
överföra personuppgifter utanför EU eller EES. Överföringen ska då göras till ett land, i fråga om 
vilket Europeiska kommissionen har konstaterat att landet i fråga garanterar dataskydd på en 
tillräcklig nivå eller som på annat sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen ser till att skyddet av 
personuppgifter är på tillräcklig nivå, t.ex. genom att använda de mallavtalsklausuler som 
Europeiska kommissionen godkänt.  

Finlands Bank

https://svenska.mandatumlife.fi/dataskydd
https://www.varma.fi/sv/andra/Behandling-av-dina-personuppgifter-hos-Varma/rekisteriselosteet/pensionstagare-eller-rehabiliteringsklienter/
https://www.varma.fi/sv/andra/Behandling-av-dina-personuppgifter-hos-Varma/rekisteriselosteet/pensionstagare-eller-rehabiliteringsklienter/


3 (3) Beskrivning  

21.6.2018 

Offentligt 

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

Personuppgifter förvaras bestående enligt Finlands Banks informationsstyrningsplan som 
Riksarkivet fastställt. 

8. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig 
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna. 
Sådana åtgärder är att utrustningen finns i säkra 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,
− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheterna.

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

De uppgifter som den registrerade lämnar är en förutsättning för pensionshandläggning och -
utbetalning. 

11. Uppgiftskälla

De pensionsgrundande intjäningsuppgifterna fås ur Arbetspensionssystemets gemensamma 
intjäningsregister Arek. 
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