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AMTRUSTIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ  

AmTrust (määritelty tarkemmin jäljempänä) käsittelee henkilötietojasi vakuutusta kohtaan 

osoittamasi kiinnostuksen tai vakuutussopimuksen allekirjoittamisen perusteella. ”AmTrust” tai ”me” 

tarkoittaa tässä käytännössä seuraavia AmTrust-konserniin kuuluvia yhtiöitä: AmTrust Nordic AB 

(556671-5677) ja AmTrust International Underwriters DAC (169384). Kukin henkilötietojasi 

käsittelevä AmTrust-yhtiö katsotaan rekisterinpitäjäksi. 

Tämä käytäntö on yhteenveto siitä, miten AmTrust käsittelee henkilötietojasi, sekä henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Tarkemmat tiedot AmTrustin harjoittamasta henkilötietojen 

käsittelystä on tietosuojakäytännössämme, joka on luettavissa AmTrustin verkkosivustolla 

www.amtrustnordic.se tai josta saat halutessasi kopion AmTrustin tietosuojavaltuutetulta, jonka 

postiosoite on annettu jäljempänä.  

1. Mitä tietoja keräämme? 

Käsittelemämme henkilötiedot ovat pääasiassa tietoja, jotka annat itse meille, mutta niitä voidaan 

saada myös kolmansilta osapuolilta, kuten julkisista rekistereistä, vakuutusedustajalta, 

vahingonkäsittelijältä tai muilta yhteistyökumppaneiltamme. Henkilötietoja, joita saatamme käsitellä, 

ovat: 

- yleiset yksilöinti- ja yhteystiedot sekä muut tiedot, joiden avulla voimme tarjota tuotteita ja 

palveluja sinulle 

- taloudelliset tiedot ja tilitiedot 

- tiedot, joita meidän on lain mukaan käsiteltävä, kuten tiedot, jotka ovat välttämättömiä 

petosten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi tai talouspakoteluetteloiden 

tarkistamiseksi 

- tallennetut puhelut 

- markkinointia koskevat toiveet 

Sikäli kuin tällaiset tiedot ovat välttämättömiä, saatamme hakea myös arkaluonteisia henkilötietoja, 

kuten terveydentilaa ja ammattiliittojen jäsenyyttä koskevia tietoja, edellyttäen että olet antanut 

suostumuksesi tällaisten tietojen käsittelyyn.  

2. Mitä teemme tiedoillasi? 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sillä perusteella, että tämä on välttämätöntä AmTrustin 

sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sinua kohtaan tai että laki tätä edellyttää. Saatamme käsitellä 

henkilötietoja myös oikeutettujen intressiemme, kuten markkinoinnin tai tuotekehityksen, 

toteuttamiseksi. Henkilötiedot, joita ei enää tarvita tämän käytännön mukaisiin tarkoituksiin, 

poistetaan.  

3. Henkilötietojen siirtäminen 

Jos tämä on välttämätöntä, AmTrust voi luovuttaa henkilötietojasi muille saman konsernin yhtiöille, 

jakelukumppaneille, palveluntarjoajille tai valtiollisille tai muille viranomaisille tai toimielimille. 

Henkilötietojasi saatetaan käsitellä myös EU:n/ETA:n ulkopuolella. AmTrust kuitenkin siirtää 
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henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan vain, jos vastaanottajamaan tietosuojataso on 

katsotaan EU:n mukaan riittäväksi tai jos vastaanottaja on muutoin sitoutunut suojaamaan 

henkilötietosi EU:n lainsäädännön mukaisesti.  

4. Oikeutesi 

Sinulla on oikeus kieltäytyä markkinoinnista tai muuttaa markkinointia koskevia toiveitasi, pyytää 

rekisteriotetta käsittelemistämme henkilötiedoista, peruuttaa suostumuksesi arkaluonteisten 

henkilötietojen käsittelyyn sekä reklamoida AmTrustin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä 

asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus myös pyytää 

poistamaan tai korjaamaan henkilötietosi, rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä, saada 

kopio henkilötiedoistasi tavanomaisessa yleisesti käytettävässä koneella luettavassa muodossa 

(tietojen siirrettävyys) sekä vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

Jos haluat ottaa yhteyttä AmTrustiin henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tai käyttää edellä 

mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä AmTrustin tietosuojavaltuutettuun, jonka osoite on alla. 

Jos kysymyksesi koskee AmTrust International Underwriters DAC:tä: Data Protection Officer, 

AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti 

Jos kysymyksesi koskee AmTrust Nordic AB:tä: Data Protection Officer, AmTrust International, 2 

Minister Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Englanti 

AmTrustin koko tietosuojakäytäntö ja kaikkien AmTrust-yhtiöiden yhteystiedot ovat 

verkkosivustollamme www.amtrustnordic.se. 
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