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Vakuutusedustuslautakunta
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetukseen (216/679) perustuva rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.1.2020
1. Rekisterinpitäjä
Sosiaali- ja terveysministeriö – Vakuutusedustuslautakunta
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tom Strandström (tom.strandstrom@stm.fi), puh +358 2951 63430 sekä
sosiaali- ja terveysministeriön tietosuojavastaava Lassi Kauttonen,
stmtietosuojavastaava(at)stm.fi, puh. +358 2951 63577
3. Rekisterin nimi
Vakuutusmeklaritutkintorekisteri
4. Henkilötietojen käsittely ja niiden tarkoitus
Henkilötietorekisteriin tallennetaan tilapäisesti tiedot vakuutusmeklaritutkintoon ilmoittautuneista
luonnollisista henkilöistä ja pysyvästi tiedot vakuutusmeklaritutkinnon suorittaneista henkilöistä.
Vakuutusmeklarikokeen järjestäminen on vakuutusedustuslautakunnan lakisääteinen tehtävä, joka
perustuu vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 8 luvun säännöksiin.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito tutkintoon osallistuneisiin henkilöihin. Suoritetut tutkinnot tallennetaan rekisteriin vakuutusmeklaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden ammattipätevyyden osoittamiseksi vakuutuksen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti.
5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika
5.1 Laskutustiedot
- maksajan nimi ja laskutusosoite
- vaihtoehtoisesti verkkolaskutusosoite/OVT –tunnus
- Y-tunnus taikka henkilötunnus
5.2 Tiedot tenttiin osallistujasta
- nimi jos eri kuin maksaja
- henkilötunnus
- sähköpostiosoite
- kotiosoite ja postinumero
5.3 Tenttivastaukset
5.4 Tiedot hyväksytysti suoritetuista vakuutusmeklarikokeista
5.5 Tiedot vakuutusmeklarin pätevyydestä
Kohdan 5.1, 5.2 ja 5.3 mukaiset tiedot säilytetään, kunnes vakuutusmeklarikokeen oikaisuvaatimukset on käsitelty lautakunnassa ja mahdolliset valitukset on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kun valitusaika on umpeutunut, tenttivastaukset hävitetään. Tiedot hy-
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väksytysti suoritetuista vakuutusmeklarikokeesta säilytetään, kunnes suoritus on vanhentunut. Vakuutusmeklarin pätevyyden saavuttaminen edellyttää yleisen osan sekä henki- tai vahinkovakuutusosan suorittamisen hyväksytysti. Suoritus vanhentuu, mikäli yleistä osaa ja henki- tai vahinkovakuutusosaa ei suoriteta tietyn ajan kuluessa. Kun vahinkovakuutusmeklaritutkinto tai henkivakuutusmeklaritutkinto on suoritettu, tiedot säilytetään pysyvästi sähköisenä rekisterinä ministeriön
verkkoasemalla, johon on pääsy lautakunnan sihteerillä ja sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköllä. Rekisteriin tallennetaan kohtien 5.2, 5.4 ja 5.5 mukaiset tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautumis- ja laskutuslomake, jonka tenttiin ilmoittautuja täyttää. Tenttitilaisuudessa mahdollisesti täydennetyt yhteystiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot hyväksytysti suoritetuista ei vanhentuneista tenteistä annetaan pyydettäessä. Tulokset viimeksi järjestetystä tentistä voidaan julkaista ministeriön internet-sivustolla, mikäli tenttiin osallistunut ei tätä ole kieltänyt. Tentin hyväksytysti suorittaneen henkilön osalta voidaan julkaista nimi- ja
tenttitulos, hylättyjen suoritusten osalta tulos julkistetaan tenttitilaisuudessa annetun henkilönumeron avulla, jonka saa vain tenttiin osallistunut henkilö. Tenttitulos voidaan ilmoittaa myös sähköpostilla tai, milloin se ei ole mahdollista, kirjeellä.
Ulkopuolisille annetaan vain nimitiedot ja tiedot suoritetuista tutkinnoista. Viranomaisille annetaan
tarkemmat tiedot niiden lakisääteisten valvontatehtävien suorittamiseksi.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet /tekniset ja organisatoriset suojatoimet
9.1 Paperimuotoinen aineisto
Tenttivastaukset sekä tulostetut tai postilla toimitetut ilmoittautumislomakkeet säilytetään
paperimuotoisena vakuutusedustuslautakunnan sihteerin huoneessa.
9.2 Sähköinen aineisto
Tenttivastaukset skannataan ja toimitetaan vakuutusedustuslautakunnan jäsenille. Jäsenet
eivät, lautakunnan puheenjohtajaa lukuun ottamatta, saa laskutus- tai henkilötietoja. Sosiaali- ja terveysministeriön laskutuksesta vastaava yksikkö, joka hoitaa tenttimaksun laskutuksen saa ilmoittautumislomakkeen käyttöönsä laskutusta varten. Laskutustietojen säilyttämisestä ja niiden hävittämisestä vastaa kyseinen yksikkö.
Muu kuin laskutukseen tarvittava sähköinen aineisto säilytetään ministeriön verkkoasemalla.
Pääsy henkilötietoihin on sihteerin ja osastopäällikön lisäksi vain rekisterinpitäjän, VNK:n
tai Valtorin valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja -laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Laitteet sijaitsevat lukitussa
ja valvotussa tilassa.
10. Rekisteröidyn oikeudet
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Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ministeriön kirjaamoon tai vakuutusedustuslautakunnan sihteerille (rekisterinpitäjä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

