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VR ELÄKESÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
VR Eläkesäätiö
Y-tunnus: 1017383-7
Osoite: Radiokatu 3, 00101 Helsinki

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: vr.elakesaatio@vr.fi
VR Eläkesäätiön tietosuojavastaavana toimii: Lasse Toivonen, tietosuojavastaava@vr.fi

Mihin tarkoitukseen, millä perusteella ja kenen henkilötietoja käsittelemme?

VR Eläkesäätiö hoitaa VR-Yhtymän ja VR Fleetcaren työntekijöiden lisäeläketurvaa. Tässä tehtävässä ylläpi-
dämme ja käsittelemme henkilötietoja eläkkeensaajista. Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsää-
däntöön. Tietojasi käsitellään seuraavissa asioissa ja toimissa:

· eläkeasian hoitaminen
· eläkkeiden verotukseen liittyvät toimenpiteet
· neuvonta ja eläkearviolaskelmat
· vakuuttaminen, vakuuttamisen hoito
· eläkevastuiden määrittäminen ja siihen liittyvä lakisääteinen tilastointi · lakien yhdenmukainen sovel-

taminen.
Emme tule käsittelemään henkilötietojasi muussa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

Mitä minua koskevia tietoja VR Eläkesäätiö käsittelee?

Lisäeläkkeiden käsittelemiseksi VR Eläkesäätiöllä on sinusta kahteen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja:
· perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa sekä tunnistamista varten, ja
· eläkeasian hoitamisen, eläkeneuvonnan ja eläkkeen maksamiseen ja perinnän edellyttämät tiedot

Seuraavassa kuvataan näiden tietojen tarkempi sisältö:
· perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa sekä tunnistamista varten: sukunimi, etunimet, syntymäaika, kieli,

henkilötunnus, yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimi- paikka, asuinmaa, puhelinnumero,
sähköpostiosoite), verkko- ja sähköisten palvelu- jen käyttöyhteystiedot

· vakuuttamisen ja vakuuttamisen hoidon edellyttämät tiedot, kuten vakuutettujen työntekijöiden työ-
suhteisiin liittyviä tietoja (työnantaja, alkaminen, päättyminen, palkkatiedot), tiedot vakuutuksen sisäl-
tämästä eläketurvasta

· · eläke- tai kuntoutusasian hoitamisen edellyttämät tiedot, kuten ammatti, kuolinpäivämäärä, perhe-
suhdetiedot (huoltajatiedot, lapset, puolisotiedot eli avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta koskevat
tiedot), puolison sukunimi, etunimi, ja henkilötunnus, tiedot avioliiton tai parisuhteen voimassaolosta,
työnantaja, eläkkeen laskentaan liittyvät tiedot (työhistoria ansiotietoineen), etuuden ratkaisuhistoria,
eläkeikä, eläkkeen karttumista koskevat tiedot

· etuuksien maksamiseen liittyvät tiedot, kuten maksuyhteystiedot, määrä, etuuksien vastaanottajat,
verotustiedot

· perintään ja ulosottoon liittyvät tiedot, kuten eläkkeestä perittävät ja kuitattavat maksut, eläkkeestä
perittävät ulosotot

· tiedot muista maksetuista tai evätyistä sosiaalietuuksista perustuen esimerkiksi liikenne- ja tapatur-
mavakuutukseen, etuushakemukseen Kelalle ja sitä koskevaan päätökseen

· eläkearvioon ja muuhun eläkeneuvontaan perustuvat tiedot
· edunvalvontaa koskevat tiedot, kuten edunvalvojan nimi ja yhteystiedot Terveystietojasi käsitellään

vain silloin, kun asiasi hoitaminen sitä edellyttää ja vain lainsäädännössä nimenomaisesti tarkoite-
tulla tavalla.

Keneltä VR Eläkesäätiö saa asiani hoitamiseksi tarvittavat tiedot?
Eläke- tai kuntoutusasiasi hoitamiseksi saamme säännönmukaisesti tietoja:

· työnantajalta
· Eläketurvakeskukselta
· verohallinnolta
· viranomaisrekistereistä
· Arekin ansaintajärjestelmästä ja tietopalvelusta
· työttömyyskassoilta
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· työvoimaviranomaisilta
· Väestörekisterikeskukselta
· muilta eläkelaitoksilta ja vakuutusyhtiöiltä
· sosiaaliviranomaisilta
· ulosottoviranomaisilta
· Kansaneläkelaitokselta
· pankeilta
· VR Eläkesäätiön puhelinpalvelun tarjoajalta

Edellä mainittuja tahoja sitovat niitä koskevat salassapitovelvoitteet. Ne saavat luovuttaa VR Eläkesäätiölle
vain asiasi hoitamisessa tarvittavat tiedot salassapitosäännöstensä mukaisesti.

Kuinka kauan VR Eläkesäätiö säilyttää tietojani?

VR Eläkesäätiöllä on velvollisuus säilyttää tietojasi eläketurvan toimeenpanossa. Tietojasi säilytetään vain
sen määräajan, joka on määritelty eläke- tai kuntoutusasian hoitamiselle. Määrä- ajan päättymisen jälkeen
poistamme tietosi VR Eläkesäätiön tietojärjestelmistä. Määräajat ovat:

· eläke- ja kuntoutusasian hoitaminen, eläkkeiden maksaminen: elinaika ja 13 sen jälkeistä kalenteri-
vuotta

· perhe-eläke: perhe-eläkkeen maksuaika ja 5 sen jälkeistä kalenterivuotta
· eläkeneuvonta: 10 kalenterivuotta
· muutoksenhaku: 50 vuotta, jollei tietoja ole säilytettävä eläke- tai vakuutusasiakirjoina tätä pidempää

aikaa
· vakuuttamisen, vakuutusmaksun hoidon, vakuutusmaksun määräämiseen ja (perintään liittyvät) tie-

dot: vakuutuksen voimassaoloajan ja 13 sen jälkeistä vuotta
· eläkevastuiden laskeminen työnantajalle: elinaika ja 6 sen jälkeistä kalenterivuotta

Kenelle VR Eläkesäätiö saa luovuttaa tietojani?

VR Eläkesäätiö luovuttaa tietojasi vain sellaisille tahoille, joilla on lakisääteinen oikeus tiedon saamiseen
laissa määrättyyn tarkoitukseen. Näitä tahoja ovat muun muassa eri viranomaiset laissa erikseen säädetyllä
tavalla.  Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä alihankkijoita, joiden toiminnasta VR Elä-
kesäätiö vastaa lain nojalla yhtä ankarasti kuin omasta toiminnastaan. Eläke- tai kuntoutusasiasi hoita-
miseksi tietoihin ovat lakisääteisesti oikeutettuja muun muassa:

· työnantajasi
· Eläketurvakeskus, Arek Oy
· verohallinto
· muu eläke- ja vakuutuslaitos
· Kansaneläkelaitos
· työttömyyskassa
· sosiaaliviranomainen
· työvoimaviranomainen
· ulosottoviranomainen
· työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
· vakuutusoikeus
· pankki

Millaisin turvatoimin ja -menettelyin VR Eläkesäätiö suojaa henkilötietojani?

Käytämme henkilö- ja muiden tietojen suojaamiseksi tarpeellisia, asianmukaisia ja parhaiden käytäntöjen
mukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, vahvo-
jen salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, toimitilojen kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien
myöntäminen, henkilötietojen käsittelyyn osallistu- van henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus sekä alihankki-
joiden huolellinen valinta.
Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan työperusteisesta syystä. Käyttöoikeudet henkilötietoja sisältä-
viin järjestelmiin ovat henkilökohtaisia ja oikeuksien käyttöä valvotaan. Henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä
sitoo lakisääteisen salassapitovelvollisuuden lisäksi erillinen salassapitositoumus. Tarpeettomiksi käyneet
henkilötiedot poistetaan tietoturvallisesti.
Tietojen käsittelyyn liittyy huolellisesta suojaamisesta ja asianmukaisesta tietoturvasta huoli- matta aina riski.
Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti seuraa kor-
kea riski yksityisyydellesi tai muille oikeuksillesi, otamme sinuun yhteyttä.
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Siirretäänkö ja käsitelläänkö tietojani EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Jos tietoja siirretään EU- ja
ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittä-
västä tasosta, huolehdimme tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausek-
keita käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Mandatum Lifen lukuun.

Tehdäänkö tietojeni perusteella automatisoituja päätöksiä tai profilointia?

Henkilötietojen perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä tai profilointia.

Onko minulla oikeus saada tieto minua koskevista henkilötiedoista?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja VR Eläkesäätiössä vai ei.
Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tie-
doista.

Lähetä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen:
VR Eläkesäätiö, PL 488, 00101 Helsinki

Liitä pyyntöön oikeaksi todistettu kopio henkilöllisyystodistuksesta.

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa
voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoi-
tamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Miten menettelen henkilötietojeni täydentämiseksi tai oikaisemiseksi?
Jos havaitset sinulle toimittamistamme henkilötiedoissa puutteen, epätarkkuuden tai virheen, sinulla on oi-
keus pyytää tietojesi täydentämistä oikaisemista. Sama koskee vanhentunutta tietoa. Pyydämme toimitta-
maan täydennys- tai oikaisupyyntösi kirjallisesti osoitteeseen:

VR Eläkesäätiö, PL 488, 00101 Helsinki

Onko minulla oikeus saada henkilötietoni poistetuksi?

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske tieto- jen käsittelyä
VR Eläkesäätiön eläkevakuutustoiminnassa eikä niitä tilanteita, joissa tiedot on tarpeen säilyttää oikeudelli-
sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Eläke- vakuuttamiseen kuuluvia tietoja ei siis ole
mahdollista poistaa vaatimuksen perusteella sinä aikana, jona ne ovat tarpeen eläkevakuutuksen hoitami-
sessa. Poistamme kuitenkin henkilötie- tosi ilman eri pyyntöä sen jälkeen, kun lakisääteinen määräaika nii-
den säilyttämiseen on päättynyt.

Voinko kieltää tai rajoittaa henkilötietojeni käsittelyä?

Koska kyse on eläketurvan toimeenpanosta, VR Eläkesäätiö on velvollinen käsittelemään henkilötietojasi
eikä käsittelyä voida kieltää.
Sinulla on erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsitte-
lyä. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske VR Eläkesäätiön lakisäätei-
sistä velvoitteista johtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Voinko vaatia henkilötietojeni siirtämistä toiseen järjestelmään?

Sinulla ei ole oikeutta vaatia henkilötietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, kun tietoja käsitellään lakisää-
teisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kenelle voin valittaa henkilötietojeni käsittelystä?
Jos VR Eläkesäätiö kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperus-
teisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanotta-
misesta.
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Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä rekisteröityjen kanssa. Sinulla on
oikeus viedä asia tietosuojaviraston käsiteltäväksi, jos olet saanut VR Eläkesäätiöltä kielteisen vastauksen
pyyntöösi. Sisällytämme vastaukseemme Tietosuojaviraston yhteystiedot.


