
KUINKA KÄYTÄMME JA SIIRRÄMME 
HENKILÖTIETOJANNE    

 

Käsittelyn tarkoitus Lailliset perusteet Siirrot 

Tarjouksen tekeminen / Alkamisajankohta 

Asiakassuhteen 
luominen, sisältäen 
petos-, rahanpesu- ja 
seuraamustarkastukset 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan  
kanssa 

• Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen  

• Marshin oikeutetut edut (sen varmistaminen, että 
asiakas on hyväksyttävän riskiprofiilimme 
mukainen sekä auttaaksemme rikosten ja petosten 
torjumisessa) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot)  

• Suostumus  

• Tärkeä yleinen etu 

• Petostentorjuntatietokannat 

Luottotarkastukset, jos 
meillä on luottoriski 

• Marshin oikeutetut edut (sen varmistaminen, että 
asiakas on hyväksyttävän riskiprofiilimme 
mukainen sekä auttaaksemme rikosten ja petosten 
torjumisessa) 

• Luottotietolaitokset 

Vakuutuksen piiriin 
kuuluvien riskien 
arvioiminen ja 
sovittaminen 
asianmukaisen 
vakuuttajan, 
vakuutusturvan ja 
vakuutusmaksun 
kanssa 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan 
kanssa  

• Marshin oikeutetut edut (todennäköisen 
riskiprofiilin, asianmukaisen vakuuttajan ja 
vakuutustuotteen määrittämiseksi) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot)  

• Suostumus 

• Tärkeä yleinen etu 

• Vakuuttajat 

  

 

Vakuutuksen hallinnointi 

Yleinen 
asiakaspalvelu, 
mukaan lukien 
kommunikointi 
asiakkaiden kanssa 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan 
kanssa  

• Marshin oikeutetut edut (kirjeenvaihto asiakkaiden, 
edunsaajien ja vakuutuskorvausten hakijoiden 
kanssa vakuutussopimusten välittämiseksi ja 
vakuutussopimusten piiriin kuuluvien 
korvausvaatimusten kohdistamiseksi)  

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot)  

• Suostumus  

• Tärkeä yleinen etu 

 

Vakuutusmaksujen 
kerääminen tai 
jälleenrahoitus, 
vakuutuskorvausten 
maksaminen ja muiden 
maksujen 
käsitteleminen ja 
järjestäminen 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan  
kanssa 

• Marshin oikeutetut edut (saataviemme periminen) 

• Vakuuttajat 

• Pankit 

• Perintäpalveluiden tarjoajat 

 

 

 

 

 



Käsittelyn tarkoitus Lailliset perusteet Siirrot 

Vaatimusten käsitteleminen 

Korvausvaatimusten 
hallinnointi 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan 
kanssa 

• Marshin oikeutetut edut (asiakkaidemme 
avustaminen korvausvaatimusten arvioinnissa ja 
tekemisessä) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot):  

• SuostumusTärkeä yleinen etu 

 

• Vakuuttajat 

• Korvausvaatimusten 
käsittelijät 

• Juristit 

• Vahinkotarkastajat 

• Asiantuntijat 

• Kolmannet osapuolet, jotka 
käsittelevät tai muuten 
tarkastelevat 
korvausvaatimusta, esim. 
terveydenhuollon 
ammattilaiset 

Oikeusvaateiden 
puolustaminen tai 
nostaminen 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan  
kanssa  

• Marshin oikeutetut edut (asiakkaidemme 
avustaminen korvausvaatimusten arvioinnissa ja 
tekemisessä) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot) 

• Vakuuttajat 

• Korvausvaatimusten 
käsittelijät 

• Juristit 

• Vahinkotarkastajat 

• Asiantuntijat 

• Kolmannet osapuolet, jotka 
käsittelevät tai muuten 
tarkastelevat 
korvausvaatimusta, esim. 
terveydenhuollon 
ammattilaiset 

Petosten tutkiminen & 
petossyytteiden 
nostaminen 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan  
kanssa 

• Marshin oikeutetut edut (avustaminen petosten 
torjunnassa ja havaitsemisessa) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot)  

• Oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen, 
puolustaminen tai ratkaiseminen 

• Suostumus  

• Tärkeä yleinen etu 

 

• Vakuuttajat 

• Juristit 

• Poliisi  

• Asiantuntijat 

• Muut vakuuttajat 

• Petostentorjuntatietokannat 

• Kolmannet osapuolet, jotka 
osallistuvat tutkintaan tai 
syytteeseenpanoon, esim. 
yksityisetsivät 

Uusimiset 

Yhteydenottaminen 
teihin 
vakuutussopimuksen 
uusimisen 
järjestämiseksi 

• Sopimuksen täytäntöönpaneminen asiakkaan  
kanssa 

• Marshin oikeutetut edut (kirjeenvaihto asiakkaiden 
kanssa vakuutusturvan jatkumisen järjestämiseksi) 

• Vakuuttajat 

Vakuutuksen koko elinkaaren ajan 

Markkinointianalyysit 
ja suoramarkkinointi, 
mukaan lukien 
tietojen muuttaminen 
nimettömiksi 

• Marshin oikeutetut edut (asiaankuuluvien 
tarjousten tekeminen asiakkaille)  

• Mikäli olemassa olevaa suhdetta henkilöön ei ole, 
suostumus 

• Vakuuttajat 

• Konserniyhtiöt 

Asiakaslistojen, 
yhtiöiden 
myyntitietojen ja 
uudelleenjärjestelyitä 
koskevien tietojen 
siirtäminen 

• Marshin oikeutetut edut (asianmukaisen 
liiketoimintarakenteen luominen) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsittely: 

• Suostumus 

• Konserniyhtiöt  

• Tuomioistuimet 

• Ostaja (mahdollinen ja 
todellinen) 



Käsittelyn tarkoitus Lailliset perusteet Siirrot 

Yleinen 
riskimallinnus 

• Marshin oikeutetut edut (sellaisten riskimallien 
rakentaminen, jotka sallivat riskien kohdentamisen 
asianmukaisille vakuuttajille) 

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot)  

• Suostumus 

 

Lainsäädäntöön tai 
muuhun sääntelyyn 
perustuvien 
velvollisuuksiemme 
täyttäminen 

• Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen  

Erityisten henkilötietoryhmien käsitteleminen 
(esim. terveystiedot) 

• Oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen, 
puolustaminen tai ratkaiseminen 

• Suostumus  

• Vakuutus-, tietosuoja- ja 
muut sääntelyviranomaiset  

• Poliisi 

• Vakuuttajat 

 


