
Seuraavassa yksikkö sisältää monikon ja päinvastoin.
Lomake on täytettävä isoin kirjaimin.  / Words in singular include the plural
and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.
Please fill out in block capitals.

Tietosuojaseloste / Privacy Notice

TIETOSUOJASELOSTE / PRIVACY NOTICE

Johdanto / Introduction

Lombard International Assurance S.A. ("me" sanan eri muodoissa, "Vakuutusyhtiö"), joka on perustettu Luxemburgin lain mukaiseksi
osakeyhtiöksi (société anonyme), rekisteröity osoitteeseen 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ja rekisteröity
Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla B37604, toimii rekisterinpitäjänä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukaisesti, ("yleinen tietosuoja-asetus"). / Lombard International Assurance S.A. ("we", "us", “Insurer”),
a Luxembourg life assurance company established as a public limited liability company (société anonyme), registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B37604 is acting as data controller in accordance with
Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “General Data Protection Regulation” or “GDPR”).

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me keräämme ja käytämme henkilötietoja, ja ilmoitetaan lakisääteiset oikeutesi. / This Privacy Notice
provides information about how we collect and use personal data and explains your statutory rights.

Mitä henkilötietoja keräämme? / What personal data do we collect?

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme keräämme sinuun ja lähipiiriisi liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla: / In order to provide
you with our products and services, we collect information relating to you and  related parties. This may include:

- yhteystiedot, kuten kirjeenvaihdon osoite, sähköposti ja puhelinnumerot / Contact data such as correspondence address, email and phone numbers
- taloudelliset tiedot, kuten varallisuuden alkuperä ja tiedot, tapahtumatiedot, vakuutusmaksut / Financial data such as source and details of wealth,

transactions data, insurance premiums
- viranomaisen antamat yksilöintitiedot, kuten henkilötunnus, henkilöllisyystodistus tai passi sekä verotunniste / Identification data issued by public

authorities such as social security number, ID or passport and tax identification number
- yksilöintitiedot, kuten etunimi, sukunimi, asuinosoite, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja (sähköinen) allekirjoitusnäyte / Identification data

such as name, surname, residential address, date and place of birth, nationality and (electronic) signature specimen
- kuvat ja äänitallennustiedot, kun kyseessä on digitaalinen asiointi / Images and sound recording data in case of digital onboarding
- henkilötiedot, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, suhde vakuutuksenottajaan/hakijaan / Personal characteristics such as age, gender, marital

status, language, relationship with the Policyholder/Applicant
- riskien arvioinnin kannalta olennaiset henkilötiedot, kuten aiemmat rikostuomiot / Personal data relevant to the assessment of risk such as past

criminal convictions
- fyysiset tiedot, kuten paino ja terveyteen ja elintapoihin liittyvät tiedot, mahdollisen kuolemanvaravakuutusturvan kannalta / Physical data such

as weight and data related to health and lifestyle in case of a potential death cover
- toimintaan ja ammattiin liittyvät ammatilliset tiedot. / Professional data related to activity and occupation.
Miten keräämme henkilötietojasi? / How do we collect personal data?

Keräämme tietoja suoraan, kun haet tuotetta tai palvelua. / We will collect information from you directly when you apply for a product or service.

Tietoja sinusta voi antaa myös kolmas osapuoli, kuten asiamies tai vakuutusmeklari tai muu kolmas henkilö, joka voi pyytää tuotetta tai palvelua,
jossa sinut nimetään tai jossa sinä olet edunsaajana. / Information about you may also be provided to us by a third party, such as an agent or broker or any other
third person who may be applying for a product or service which names or benefits you.

Saatamme kerätä sinua koskevia tietoja muista lähteistä, jos uskomme, että se on välttämätöntä sopimuksesi ja siihen liittyvien riskien
hallitsemiseksi ja/ tai talousrikollisuuden torjumiseksi. Näitä muita lähteitä voivat olla julkiset rekisterit, hyvämaineisten järjestöjen hallinnoimat
tietokannat sekä lehdistö ja Internet. / We may collect information about you from other sources where we believe this is necessary to manage your Policy and the
risk associated with it and/or to help fight financial crime. These other sources may include public registers, databases managed by reputable organisations as well as the
press and the Internet.

Kun annat henkilötietoja Lombard International Assurance S.A.:lle koskien kolmatta osapuolta, esimerkiksi perheenjäseniä koskevia tietoja,
vahvistat, että sinulla on valtuudet luovuttaa henkilötiedot ja että luovutetut tiedot ovat täydelliset, tarkat ja ajantasaiset. / When you provide personal
data to Lombard International Assurance S.A. relating to a third party, for example details of family members, you confirm that you have the authority to disclose the
personal data and that the data disclosed is complete, accurate and up to date.

Henkilötietojen antaminen on sopimusvaatimus ja edellytys Vakuutussopimuksen solmimiseksi. Kaikista henkilötietojen muutoksista on
ilmoitettava meille viipymättä. Kieltäytyminen antamasta tietoja, virheellisten tietojen antaminen tai päivitettyjen tietojen antamatta jättäminen voi
vaikuttaa velvollisuuksiemme täyttämiseen. / Provision of personal data is a contractual requirement and a requirement necessary to enter into the Policy. Any
change to the personal data must be notified to us promptly. Refusal to provide information, providing inaccurate information or not providing updated information may
affect the performance of our obligations.
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Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi? / For which purposes do we process your personal data?

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: / We use your personal data for the following purposes:

Käsittelyn tarkoitus / Purpose of Processing Henkilötietotyyppi / Personal Data Type Käsittelyn oikeusperusta / Legal basis for
Processing

Sopimuksen tekeminen ja toteuttaminen: /
Entering and Performance of the Policy:

Sopimuksen valmistelu, perustaminen,
hallinnointi, luovuttaminen, tekeminen ja
toteuttaminen, mukaan lukien investoinnit,
sekä sopimuksen ehtojen mukaisesti
maksettavien määrien selvittäminen / Preparing,
setting up, administering, issuing, concluding and
performing the Policy, including in relation to the
investments, and settling sums due under the terms of
the Policy

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta /
Intermediation and reinsurance

- Yhteystiedot / Contact data
- Taloustiedot / Financial data
- Tunnistetiedot / Identification data
- Kuvat ja äänitallenteet / Images and sound
recordings
- Henkilökohtaiset ominaisuudet / Personal
characteristics
- Riskien arvioinnin kannalta olennaiset
henkilötiedot  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Fyysiset, terveyteen ja elämäntapaan liittyvät
tiedot / Physical, health and lifestyle related data
- Ammatilliset tiedot / Professional data

-  Sopimuksen täytäntöönpano (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohta) / Performance of a contract (Art. 6 
para.1 b GDPR)

- Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan a alakohta) / Consent (Art. 
6 para.1 a GDPR) 

Laki- ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen: /
Compliance with legal and regulatory obligations:

Yhteistyö paikallisten ja ulkomaisten
veroviranomaisten kanssa / Cooperating with local
and foreign tax authorities

Petosten, rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estäminen / Preventing fraud,
money laundering and terrorist financing

- Yhteystiedot / Contact data
- Taloustiedot / Financial data
- Tunnistetiedot / Identification data
- Kuvat ja äänitallenteet / Images and sound
recordings
- Henkilökohtaiset ominaisuudet / Personal
characteristics
- Riskien arvioinnin kannalta olennaiset
henkilötiedot  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Ammatilliset tiedot / Professional data

- Lakisääteinen velvoite (yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) /
Legal Obligation (Art. 6 para 1 c GDPR)

Valitusten ja oikeudenkäyntien käsittely /
Management of complaints and litigation

Riskienhallinta / Risk management

Vakuutuksenantajan liiketoiminnan tehokkuus
ja lainmukainen toiminta / Effective and lawful
operation of the Insurer’s business

- Yhteystiedot / Contact data
- Taloustiedot / Financial data
- Tunnistetiedot / Identification data
- Kuvat ja äänitallenteet / Images and sound
recordings
- Henkilökohtaiset ominaisuudet / Personal
characteristics
- Riskien arvioinnin kannalta olennaiset
henkilötiedot  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Ammatilliset tiedot / Professional data

- Lakisääteinen velvoite (yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) /
Legal obligation (Art. 6 para 1 c GDPR)

- Oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen
6 artiklan 1 kohdan f alakohta) -
edellyttäen, että sitä harjoitetaan aina
oikeasuhteisesti ja yksityisyytesi suojaa
kunnioittaen / Legitimate interest (Art. 6 para.
1 f GDPR) - provided it is conducted at all times
in a way that is proportionate and that respects
your privacy rights

Voimme pyytää kirjallista suostumustasi ennen henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen tai tarjota sinulle todellista
valinnanvaraa ja henkilötietojesi valvontaa. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. / We may ask for your written consent before processing
personal data for a purpose other than those listed above or to offer you real choice and control over your personal data. If you have given your consent for the processing of
your personal data for a specific purpose, you have the right to withdraw this consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing based on consent
before withdrawal.

Emme käytä henkilötietojasi suoramarkkinointiin. / We will not use your personal data for direct marketing purposes.

Keillä on pääsy henkilötietoihisi?  / Who has access to your personal data?

Lombard International Assurance S.A:ssa henkilötietosi ovat käytettävissä vain ehdottoman tarpeen mukaan, eli asianomaisten sisäisten
osastojemme työntekijät pääsevät niihin käsiksi vain niiltä osin kuin pääsy on välttämätöntä heidän työtehtäviensä ja vastuidensa hoitamiseksi.
Työntekijämme käsittelevät henkilötietojasi toimintaohjeidemme ja menettelytapasääntöjemme mukaisesti riittävän turvallisuustason
varmistamiseksi. / Your personal data is available on a need to know basis within Lombard International Assurance S.A., and can only be accessed by the employees of
the relevant internal departments to the extent necessary to fulfil their respective tasks and responsibilities. Our employees process your personal data in accordance with
our policies and procedures to ensure an adequate level of security.

Saatamme asettaa henkilötietosi millä tahansa tavalla sellaisten kolmansien osapuolten käyttöön, jotka voivat edellyttää pääsyä niihin, mukaan
lukien Vakuutusedustaja, Varainhoitaja ja sopimuksessasi nimitetty Säilyttäjäpankki, palveluntarjoajat, lakiasioiden neuvonantajat, tilintarkastajat,
valtuutetut, muut tytäryhtiöt tai sidosyritykset, jotka ovat osa kunkin vakuuttajan yritysryhmää, muut henkilötietojen vastaanottajat, julkishallinnot
sekä paikalliset tai ulkomaiset julkis- ja oikeusviranomaiset, mukaan lukien mikä tahansa toimivaltainen sääntelyviranomainen. / We may make your
personal data available by any means to third parties that may require access to them, including the Intermediary, the Investment manager and the Custodian bank
appointed on your Policy, service providers, legal advisers, auditors, delegates, any other subsidiary or affiliated company that is part of the group of companies of each of
the Insurer and the other recipients of the personal data, public administrations and local or foreign public and judicial authorities, including any competent regulator.

Käytämme erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Amerikan yhdysvalloissa sijaitsevia palveluntarjoajia noudattaaksemme rahanpesun
torjuntaa ja asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita ja voimme antaa niille tiettyjä tietoja ja henkilötietoja Vakuutuksenottajasta,
Henkivakuutetusta ja/tai Edunsaajasta. / We use service providers, notably located in the United Kingdom and the United States of America, to comply with anti-
money laundering and KYC obligations and may provide certain information and personal data of the Policyholder, the Life Assured and/or the Beneficiary to them.
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Siirrämmekö henkilötietosi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle? / Do we transfer your personal data outside the European Economic Area
“EEA”?

Henkilötietojen käsittely voi sisältää siirtoja ETA:n ulkopuolelle maihin, joissa ei välttämättä ole Euroopan talousalueella voimassa olevia
vaatimuksia vastaaviksi katsottuja tietosuojavaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa noudatamme tiukasti yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklaa ja
tarjoamme asianmukaiset suojatoimet Vakuutuksenantajan ja kolmannessa maassa sijaitsevan vastaanottajan välisin sopimuslausekkein tai
pyydämme suostumustasi. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme ("DPO") saadaksesi lisätietoja sovelletuista suojatoimista. / Processing of
personal data may include transfers outside the EEA, to countries that may not have data protection requirements deemed equivalent to those prevailing in the EEA. In
such cases, we will strictly comply with article 46 of the GDPR and provide appropriate safeguards through contractual clauses between the Insurer and the recipient
located in the third country or ask for your consent. You may contact our Data Protection Officer ("DPO") for more information about the applied safeguards.

Miten voit käyttää omia tietosuojaoikeuksiasi? / How can you exercise your data protection rights?

Sinulla on useita oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihisi. / You have a number of rights in relation to your personal data.

Sinulla on oikeus tutustua tietoihin: Sinulla on oikeus pyytää meiltä jäljennöksiä henkilötiedoistasi. / Your right of access: You have the right to ask us for
copies of your personal data.

Oikeus korjata: Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilökohtaiset tiedot, jotka mielestäsi ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää
meitä täydentämään tietoja, jotka ovat mielestäsi epätäydellisiä. Voimme pyrkiä tarkistamaan tietojen oikeellisuuden ennen niiden korjaamista. /
Your right to rectification: You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information
you think is incomplete. We may seek to verify the accuracy of the data before rectifying it.

Oikeus poistaa: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tietyissä olosuhteissa. / Your right to erasure: You have the right to ask us to
erase your personal information in certain circumstances.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa. / Your right to restriction of
processing: You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa. / Your right to object to processing: You have the
right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Oikeutesi tietojen siirrettävyyteen: Teillä on oikeus pyytää, että siirrämme sinun meille antamasi henkilötiedot toiselle organisaatiolle tai sinulle
tietyissä olosuhteissa. / Your right to data portability: You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to
you, in certain circumstances.
Sinulla on myös oikeus pyytää tietoja mahdollisesta automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista tai kansainvälisten siirtojen perusteista. / You
also have a right to request information in relation to any automated decision making and profiling or the basis for international transfers.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Luxemburgin kansalliselle tietosuojakomissiolle (CNPD) täyttämällä CNPD:n verkkosivustolla https://
cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html oleva verkkolomake, asuinvaltiosi vastaavalle valvontaviranomaiselle tai sen maan toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut. / Finally, you have a right to lodge a complaint with Luxembourg’s National
Commission for Data Protection (CNPD) by completing the online form available on the CNPD’s website https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html or with
the respective supervisory authority in your country of habitual residence, place of work or with the competent supervisory authority of the country in which an alleged data
protection infringement occurred.

Voit lähettää kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavallemme osoitteeseen dataprivacy@lombardinternational.com ja/tai postitse osoitteeseen
Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. / You can submit your written request to
our Data Protection Officer “DPO” via the following email address: dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post mail at Lombard International Assurance
S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Vastaamme viivytyksettä ja kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. / We will respond without delay and within one month of receipt of your
request.

Emme pyydä maksua henkilötietojasi koskevien oikeuksien käyttämisestä, ellei tietojensaantipyyntönne ole perusteeton, toistuva tai liiallinen, jolloin
voimme veloittaa niissä kohtuullisen summan. Kerromme sinulle kaikista kuluista ennen pyynnön tekemistä. / We will not ask for a fee to exercise any of
your rights in relation to your personal data, unless your request for access to information is unfounded, repetitive or excessive, in which case we may charge a reasonable
amount in the circumstances. We will let you know of any charges before completing your request.

Miten suojelemme henkilötietojasi? / How do we secure your personal data?

Yksityisyytesi suojelu on meille hyvin tärkeää. / Protecting your privacy is very important to us.

Lombard International Assurance S.A. on toteuttanut riittävät suojatoimet varmistaakseen henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja tietoturvan
toteuttamalla asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta
tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja kaikilta muilta
henkilötietojen laittomalta (jatko)käsittelytavalta. / Lombard International Assurance S.A. has taken adequate safeguards to ensure the confidentiality and
security of your personal data by implementing appropriate technical, physical and organisational measures to protect personal data against accidental or unlawful
destruction or accidental loss, damage, alteration, unauthorised disclosure or access, and against all other forms of unlawful processing or further processing.

Lombard International Assurance S.A. on ISO 27001- ja ISO 27701 -sertifioitu yhtiö. / Lombard International Assurance S.A. is ISO 27001 and ISO 27701
certified.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? / How long will we keep your personal data?

Käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen voimassaoloaikana saavuttaaksemme yllä kuvatut tarkoitukset ja irtisanomisen jälkeen
noudattaaksemme vakuutusyrityksiin sovellettavia oikeudellisia velvoitteita. / We will process your personal data during the life of the Policy to achieve the
purposes described above and after its termination to comply with legal obligations applicable to insurance undertakings.
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Käytämmekö automatisoitua päätöksentekoa? / Do we use automated decision making?

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä osittain automatisoiduin keinoin mutta vain silloin, kun päätös on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai sen
toteuttamiseksi, ja erityisesti Vakuutuksenantajan lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (kuten rahanpesun vastaiset velvoitteet, niihin
kuitenkaan rajoittumatta). / The personal data collected may be processed partially through automated means but only when the decision is necessary to enter into or
for the performance of the Policy, and notably for the performance of the legal duties of the Insurer (such as, but not limited to, anti-money laundering obligations).

Keneen voit ottaa yhteyttä? / Who can you contact?

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai olet huolissasi henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteella
dataprivacy@lombardinternational.com ja/tai postitse osoitteella Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg. / If you have any questions related to your personal data or have concerns regarding the way in which we process your personal data,
please contact our Data protection Officer at dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post at Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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