
 

Online-tietosuojalauseke 
  
Tämä Tietosuojalauseke koskee sivuston www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderFI (”Sivusto”) käyttöä. 
Sivuston osoitteen omistaa CNP Santander Insurance.  
 
Tietosuojasi on meille erittäin tärkeää. Arvostamme luottamustasi ja olemme laatineet tämän 
Tietosuojalausekkeen, jossa kerrotaan, kuinka keräämme, suojaamme ja käsittelemme henkilötietojasi. 
Toivomme, että seuraavassa on riittävästi tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja suojaamisesta. Jos et hyväksy tässä 
Tietosuojalausekkeessa esitettyjä tietokäytäntöjä, älä käytä sivustoa.  
 
Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tässä Tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietokäytäntöihin ja/tai evästeiden 
käyttöön Sivustolla tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen 
dataprotectionofficer@cnpsantander.com. 
 
Tämän lausekkeen (”lauseke”) tarkoituksena on tiedottaa käyttäjille henkilötietojen suojasta ja turvallisesta 
käsittelystä sekä täyttää tietosuojalakien 1988–2018 sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (”Tietosuojalainsäädäntö”) 
mukaiset velvoitteemme. Tietosuojalainsäädännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja (”Henkilötiedot”).  
 
Tietosuojalainsäädännön määrittämissä tarkoituksissa me olemme Henkilötietojesi rekisterinpitäjä. 
Yhteystietomme ovat jäljempänä ”Ota yhteyttä” -kohdassa. 
 

Kuinka henkilötietojasi käsitellään ja suojataan  
 
Keräämiämme Henkilötietoja ei ilman suostumustasi luovuteta muille osapuolille kuin niille, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä tai jotka ovat saman konsernin jäseniä, ellei tässä Tietosuojalausekkeessa muuta mainita. 
Henkilötietojasi ei myydä, jaeta, vaihdeta, vuokrata tai luovuteta muutoin kuin jäljempänä kuvatulla tavalla. 
 
Arvostamme luottamustasi ja haluamme sinun ymmärtävän, mitä tietoja sinusta kerätään ja miten niitä suojataan 
ja käsitellään. Henkilötietojasi – eli ei-julkisia tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa – käsitellään kunnioittavasti ja 
tämän Tietosuojalausekkeen mukaisesti. Henkilötiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voimme tavoitteemme 
mukaisesti tarjota sinulle tuotteita ja palveluja.  
 
Tässä Tietosuojalausekkeessa on tietoja siitä, miten keräämme, käsittelemme ja luovutamme henkilötietoja, jotka 
sinulta kerätään, kun vierailet tällä Internet-sivustolla. Tämä Tietosuojalauseke koskee kaikkia asiakkaita, jotka 
käyttävät Sivustoamme.  

 
Tietosuojalausekkeemme  
 
Vakuutamme tässä Tietosuojalausekkeessa seuraavaa:  

 Kuvaamme, mitä henkilötietoja keräämme ja miten suojaamme sekä käsittelemme niitä.  

 Käytössämme on riittävät fyysiset, sähköiset ja menetelmälliset turvatoimet, joilla asiakkaista ja Sivuston 
käyttäjistä sekä sillä vierailevista saatavat henkilötiedot suojataan.  

 Emme jaa henkilötietoja ulkopuolisille yhtiöille tai kuluttajaraporttitietoja muille konserniyhtiöille, ellei 
jäljempänä toisin mainita.  

 Vaadimme ulkopuolisia yhtiöitä, jotka tarjoavat palveluja puolestamme ja joille henkilötietoja luovutetaan, 
sitoutumaan tietosuojastandardiemme noudattamiseen.  

 
Jäljempänä on tarkemmat tiedot henkilötietojesi käsittely- ja suojauskäytännöistä. Tässä Tietosuojalausekkeessa 
on esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä tietoja saatamme kerätä sekä millaisille yhtiöille ja yhteisöille tietoja voidaan 
luovuttaa. Nämä esimerkit ovat vain kuvaavia, eikä niitä tule katsoa täydelliseksi selvitykseksi tietojen keruu- tai 
jakamiskäytännöistämme.  
 

Kerättävät henkilötietoryhmät ja tietojen käsittelytavat 
 
Tietojen keruu verkossa.  

Voit vierailla Internet-sivustollamme ilmoittamatta henkilöllisyyttäsi tai paljastamatta sinuun liittyviä tietoja, kuten 
sähköpostiosoitettasi. Vaikka et nimenomaisesti antaisi meille tietoja, saatamme kerätä tiettyjä Henkilötietoja, kun 
teet sivustolla joitakin toimia, tai palvelimemme voivat kerätä toimintolokia, joka seuraa käyntejä Sivustolla. 
Toimintolokissa olevat tiedot saattavat olla nimettömiä, jolloin sinua ei voi niiden perusteella tunnistaa. Jos tällaisia 
tietoja kuitenkin yhdistellään muihin hallussamme oleviin tietoihin, sinut voidaan mahdollisesti tunnistaa, ja tällöin 
tiedot voidaan katsoa Henkilötiedoiksi. Palvelimemme saattaa kerätä muun muassa seuraavia tietoja:  
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 IP-osoitteesi 

 rekisteröity verkkoalueesi tai kotipalvelimesi 

 vierailun kellonaika ja päivämäärä 

 avaamasi verkkosivut 

 tekemiesi klikkausten määrä 

 Sivustolla käsittelemäsi sisältö ja ominaisuudet sekä tekemäsi toiminnot 

 ohjelmiston kaatumisraportit 

 käyttämäsi selaimen tyyppi 

 laitetyyppi, jota käytit Sivustolla vierailuun (kuten PC-tietokone tai mobiililaite) 

 istunnon tunniste 

 hakuehdot ja -tulokset 

 yhteydenmuodostusajat 

 siirtymissivustojen osoitteet 

 sivuston käyttötiedot, joista näkyy Sivuston kävijäliikenne. 
 
Saatamme palkata ulkopuolisia yrityksiä tarjoamaan palveluja puolestamme ja mittaamaan tietojen avulla 
vierailujen määrää, sivustolla keskimäärin vietettyä aikaa, sivujen avaamisia ja muita tilastotietoja Sivuston 
käytöstä. Tietoja voidaan käyttää myös sivuston suorituskyvyn valvontaan sekä Sivuston käyttökokemuksen 
parantamiseen.  
 
Saatamme koota asiakkaista, pyynnöistä, liikennetrendeistä ja palveluista kerättyjä tietoja sekä tarjota koottuja 
tilastoja kolmansille osapuolille. Kolmansille osapuolille tarjottaviin tilastotietoihin ei kuitenkaan sisällytetä 
henkilötietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, ellet ole antanut suostumustasi sinulle kohdennettujen 
tietojen tarjoamiseen.  
 
Saatamme joissakin Sivuston osissa myös kerätä henkilötietojasi tiettyyn tarkoitukseen, kuten voidaksemme 

tarjota sinulle pyytämiäsi tietoja tai palveluja. Tällaiset tiedot voivat vaihdella, mutta tavallisesti ne sisältävät 

esimerkiksi seuraavat Henkilötiedot: 

 nimi  

 osoite  

 terveystiedot  

 puhelinnumero  

 faksinumero  

 sähköpostiosoite, ja näiden tietojen käsittelyä koskee erillinen tietosuojailmoitus, jonka saat kyseisen 

palvelun tarjoamisen yhteydessä.  

 

Saatamme kerätä näitä tietoja passiivisesti erilaisilla tekniikoilla, kuten tavallisten palvelinlokien ja evästeiden 
(katso jäljempänä) avulla. Passiivisesti kerättyjä tietoja käytetään Sivuston, muiden palvelujemme ja 
järjestelmiemme hallinnointiin, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Sivustolla julkaistavien mainosten tehokkuuden 
parantamiseen sekä kohdennetun mainonnan ja muun sisällön tarjoamiseen.  
 
Jos passiivisilla tekniikoilla kerätyt tiedot ovat tai sisältävät Henkilötietoja, tai jos passiivisilla tekniikoilla kerättyjä 
tietoja yhdistellään henkilötietoihin, jolloin kohtelemme yhdistettyjä tietoja Henkilötietoina, sovelletaan tämän 
lausekkeen ehtoja. Muussa tapauksessa käsittelemme ja luovutamme passiivisilla tekniikoilla kerättyjä tietoja 
kootusti tai muussa muodossa, josta sinua ei ole mahdollista tunnistaa. 
 
Jos otat meihin yhteyttä Sivuston kautta tai muutoin, saatamme säilyttää viestinnän ja sen sisältämät tiedot, kuten 

 nimesi 

 sähköpostiosoitteesi 

 yhteydenottosi syyn 
 

Tietojasi voidaan käyttää  

 tiedusteluihisi vastaamiseen 

 asiaan liittyvistä tarjouksista ilmoittamiseen 

 markkinointitarkoituksiin 
 

Kun otat yhteyttä meihin, saatamme pyytää vahvistustasi ja suostumustasi yhteystietojesi käytölle markkinointiin 
tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Jos et anna suostumustasi yhteystietojesi käytölle markkinointiin tai 
muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, tietojasi ei käsitellä näissä tarkoituksissa. Jos annat suostumuksesi, mutta 
et myöhemmin enää halua saada tarjouksia koskevia ilmoituksia tai haluat muutoin rajoittaa meille antamiesi 
tietojen käsittelyä, toimi saamissasi markkinointiviesteissä olevien ohjeiden mukaan tai lähetä meille sähköpostia 
jäljempänä olevaan osoitteeseen. Jos annat suostumuksesi, saatamme käyttää tällaisia tietoja, jotta voimme 



käsitellä esittämäsi pyynnöt, vastata tiedusteluihisi ja ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä asiakaspalvelun merkeissä. 
Saatamme käsitellä antamiasi tietoja myös, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä osoitettuasi kiinnostuksesi 
yhtiötämme kohtaan, kehittää ja ylläpitää sivustoamme sekä parantaa sen käyttökokemusta, ilmoittaa sinulle 
Sivuston toimintoihin tehtävistä muutoksista, uusista palveluista ja erikoistarjouksista, joista arvelemme sinun 
olevan kiinnostunut, kohdentaa mainoksia ja muuta sisältöä Sivustolla tekemiesi toimien perusteella, estää tai 
tunnistaa käyttöehtojen vastaista toimintaa, tarjota kolmansille osapuolille mahdollisuuden suorittaa teknisiä tai 
muita toimintoja puolestamme, muihin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä mahdollisiin tarkoituksiin, joista sinulle 
ilmoitetaan Henkilötietojasi pyydettäessä. 

 
Miten henkilötietoja kerätään 

 

Saatamme kerätä tietoja siitä, miten käytät Sivustoa, eri tavoin, kuten evästeiden avulla.  
 
Evästeet  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selaimesi tallentaa tietokoneesi kiintolevylle. Saatamme 
tuhansien muiden sivustojen tapaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja Sivuston käytön 
mittaamiseen. Saatamme evästeiden avulla tarjota sinulle kohdennettua markkinointia tai muuta sisältöä, jos olet 
antanut siihen suostumuksesi. Evästeiden avulla voimme myös tunnistaa sinut seuraavalla vierailullasi tai muistaa 
käyttäjätunnuksesi, jotta sinun ei tarvitse antaa sitä aina, kun vierailet Sivustolla. Voit ehkä määrittää selaimesi 
ilmoittamaan sinulle jokaisesta uudesta evästeestä tai estämään evästeiden asettamisen.  
 

Huomaa, että tällä Sivustolla sinulta pyydetään suostumusta ennen evästeiden asettamista. Jos et hyväksy 
evästeitä, et ehkä pysty käyttämään kaikkia Sivustolla saatavana olevia toimintoja. 
  
Linkit muille sivustoille.  

Sivustollamme voi olla linkkejä muille sivustoille. Emme kuitenkaan vastaa niiden tietojenkeruukäytännöistä. Emme 
voi taata, miten kyseiset kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai asettavatko ne tietokoneeseesi evästeitä, 
joiden keräämien tietojen perusteella sinut voidaan tunnistaa. Emme pysty vaikuttamaan muiden sivustojen, 
sosiaalisen median palvelujen tai laajennusten keräämiin, tallentamiin tai käyttämiin tietoihin. Tutustu huolellisesti 
kaikkien avaamiesi sivustojen tietosuojatiedonantoihin, jotta ymmärrät, miten ne keräävät, käyttävät ja luovuttavat 
tietoja.  
 
Sähköpostiviestintä.  

Saatamme aika ajoin ja suostumuksellasi lähettää sinulle sähköpostitse tietoja, joista voi olla sinulle hyötyä. 
Tällaiset tiedot voivat koskea esimerkiksi tuotteitamme ja palvelujamme tai muiden konserniyhtiöiden tai 
kolmansien osapuolten tarjouksia. Voit halutessasi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä.  
 
Salaus.  

Sivustollamme kerättävät tiedot suojataan käyttämällä salausta ja todennustyökaluja. Sivustomme ulkopuolinen 
sähköpostiviestintä ei ole kuitenkaan välttämättä suojattua. Jos aiot lähettää meille luottamuksellisia tietoja 
sähköpostitse, ota ensin yhteyttä puhelimitse tai lähetä tiedot kirjeitse.  
 
Vierailijat/rekisteröidyt käyttäjät.  

Kun vierailet Sivustollamme, voit ehkä käyttää joitakin ominaisuuksia ilmoittamatta henkilöllisyyttäsi tai antamatta 
tietojasi. Sinulta ei kerätä tietoja, kun käytät näitä ominaisuuksia. Joidenkin ominaisuuksien käyttö saattaa kuitenkin 
edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi, sinulta voidaan kerätä henkilötietoja, 
kun käytät Sivustoa.  
 

Käsittelyn oikeusperuste  
Käsittelemme Henkilötietojasi, jotta voimme varmistaa kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöön panemisen 
Sivuston käyttöehtojen mukaisesti.  
 
Saatamme joissakin tilanteissa käsitellä Henkilötietojasi myös oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi, kuten 
voidaksemme tiedottaa sinulle palveluihin tehtävistä muutoksista tai muista tarjoamistamme palveluista, kun 
vierailet sivustollamme, tai täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. 
 
Saatamme myös käyttää suostumustasi oikeusperusteena Henkilötietojesi käsittelylle (esimerkiksi evästeiden 
käyttämiselle tällä Sivustolla).  
 
Jos haluat peruuttaa suostumuksesi Henkilötietojesi keruuseen ja käsittelyyn tässä tarkoituksessa, lähetä 
sähköpostia osoitteeseen dataprotectionofficer@cnpsantander.com. Voit kieltäytyä viestien ja tiedotteiden 
vastaanottamisesta aina, kun otamme sinuun yhteyttä. Voit myös pyytää meitä poistamaan säilytettävät 
Henkilötietosi jäljempänä olevien ohjeiden mukaan. 

 
 



 
 
Luovutettavat henkilötiedot ja vastaanottajaryhmät 
 
Saatamme luovuttaa kerättyjä tietoja muille jäljempänä mainituille organisaatioille. Tietojen vastaanottajien on 
sitouduttava käsittelemään niitä ainoastaan ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville 
vastaanottajille ja seuraavissa tarkoituksissa:  
 

Palveluntarjoajat  
Saatamme palkata muita yhtiöitä ja henkilöitä suorittamaan puolestamme muun muassa seuraavia toimia: 

 sopimukseen perustuvien palvelujen, kuten korvaushakemus- ja asiakaspalvelun, tarjoaminen; 

 tuotteiden ja palvelujen markkinointi;  

 petoksilta suojautuminen; ja  

 ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen.  
 

Vaadimme kaikissa tapauksissa Henkilötietoja vastaanottavia palveluntarjoajia noudattamaan 
tietosuojavaatimuksiamme ja käsittelemään tietoja ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. 
Palveluntarjoajien tulee sitoutua myös henkilötietojen tietoturvan ylläpitämiseen. Henkilötietoja luovutetaan 
palveluntarjoajille, jotta voimme palvella sinua paremmin.  
 

Muut konserniyhtiöt  
Saatamme luovuttaa muille konserniyhtiöille tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa, kuten nimesi, osoitteesi sekä 
tiedot Sivustolla suorittamistasi tapahtumista ja tekemistäsi toimista, jos olet antanut siihen suostumuksesi. 
Konserniyhtiöt ovat mukana erilaisissa rahoituspalveluihin liittyvissä liiketoiminnoissa (kuten vakuutus- ja 
luotonantotoiminnassa). Saatamme luovuttaa henkilötietoja muille konserniyhtiöille esimerkiksi seuraaviin 
tarkoituksiin:  

 esittämiesi pyyntöjen täyttäminen; ja  

 muiden kohdennettujen tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen sinulle  
 
Sinua kiinnostavien tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen  
Saatamme luovuttaa kerättyjä henkilötietoja muille rahoituslaitoksille (kuten pankeille), joiden kanssa teemme 
yhteistyötä tuotteidemme tai palvelujemme markkinoinnissa, jos olet antanut siihen suostumuksesi.  
 

Muu lainmukainen tietojen luovuttaminen  
Saatamme luovuttaa tietoja esimerkiksi rikosten ehkäisyä ja tunnistamista sekä rikollisten kiinniottoa ja syytteeseen 
asettamista varten, jos Tietosuojalainsäädäntö siihen velvoittaa, sekä vastaukseksi asianmukaisesti esitettyihin 
tietopyyntöihin. Saatamme luovuttaa tietoja myös kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Näissä tapauksissa 
noudatamme aina yksinomaan sovellettavaa lainsäädäntöä. 
 
Saatamme luovuttaa tietoja myös lain niin edellyttäessä, kuten tuomioistuimen määräyksestä, ja siirtää tietoja 
oikeudellisille neuvonantajille, mikäli se on tarpeen oikeudellisilta vaateilta puolustautumiseksi. 
 
Sivustomme julkaisumaa on Suomi, ja siihen sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679) sekä 
Irlannin lainsäädäntöä.  
 
Jotkin sivustot siirtävät tietoja ETA-alueen ulkopuolelle useisiin tarkoituksiin (esimerkiksi säilytettäviksi). Emme 
siirrä mitään Henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle mihinkään tarkoituksiin.  
 
Jos tähän tulee myöhemmin muutos, tätä Tietosuojalauseketta päivitetään vastaavasti. Huomaa, että tällöin 
Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojalainsäädännössä hyväksytyillä tai sallituilla 
siirtomenetelmillä, ja varmistamme kaikin tarvittavin toimin, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti 
Tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

 

Ei luovutuksia muihin tarkoituksiin 

Emme luovuta Henkilötietojasi ulkopuolisille yhtiöille muihin kuin edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Emme esimerkiksi 
myy henkilötietoja ulkopuolisille yhtiöille, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan sinulle. Vaikka 
saatammekin tarjota sinulle tuotteita ja palveluja kyseisten ulkopuolisten yhtiöiden puolesta, jos olet antanut siihen 
suostumuksesi, emme luovuta niille henkilötietojasi.  

 
 

Kerättyjen henkilötietojen tietoturva  



Suojaamme henkilötietojasi luvattomalta tai epäasialliselta käytöltä sovellettavien standardien mukaisin tiukoin 
fyysisin, sähköisin ja hallinnollisin turvatoimin. Henkilötietoihin pääsy rajataan työntekijöille ja palveluntarjoajille, 
jotka tarvitsevat tietoja laillisissa liiketoimintatarkoituksissa, jotta kyselyihisi tai pyyntöihisi voidaan vastata. 
Tietosuojalausekkeemme vastaiseen toimintaan syyllistyviin työntekijöihin kohdistetaan kurinpidollisia toimia.  
 

Miten pitkään henkilötietoja säilytetään 
Tietojen säilytysaika vaihtelee käsittelytarkoituksen mukaan. Joissakin tapauksissa laki velvoittaa säilyttämään 
tietoja tietyn vähimmäisajan. Elleivät erityiset oikeudelliset vaatimukset toisin määrää, säilytämme tietoja vain niin 
kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin tietoja on kerätty ja käsitelty (edellä kuvatun mukaisesti). 
 
Saatat antaa Henkilötietojasi rekisteröimällä käyttäjätilin Sivustollamme, mutta myös muilla tavoin. Henkilötietoja, 
jotka annat rekisteröimällä käyttäjätilin, säilytetään niin kauan kuin pidät tilisi voimassa. Kun suljet tilisi, 
Henkilötietojasi säilytetään sen jälkeen 10 vuotta tilin sulkemispäivämäärän jälkeen Suomen lakisääteisten 
aikarajojen mukaisesti. Muulla tavoin kuin rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi tietoja säilytetään niin kauan 
kuin olet aktiivinen käyttäjä ja 30 päivää sen jälkeen, kun et ole tehnyt tililläsi mitään toimia. 

 
Kerättyjen tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys 
Koska annat itse henkilötiedot, jotka kerätään Sivustolla saatavillasi olevien palvelujen käytön yhteydessä, 
luotamme siihen, että varmistat meille antamiesi henkilötietojen paikkansapitävyyden, jotta voimme tarjota sinulle 
Sivustolla saatavilla olevia sekä muita tässä Tietosuojalausekkeessa kuvattuja palveluja. Jos havaitset 
säilytettävissä henkilötiedoissasi epätarkkuuksia, ota meihin yhteyttä osoitteessa 
asiakaspalvelu@fi.cnpsantander.com. Säilytettävien henkilötietojesi on oltava paikkansapitäviä, jotta voimme 
tarjota sinulle pyytämiäsi palveluja.  
 

Henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käyttäminen  
Kunnioitamme kaikkia Tietosuojalainsäädännöstä johtuvia oikeuksiasi. Sinulla on 
 

 oikeus peruuttaa suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa 

 oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja virheellisten tietojen oikaisemiseen 

 oikeus rajoittaa tai vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä  

 oikeus saada henkilötietosi siirretyksi toiselle palveluntarjoajalle 

 oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (jos mahdollista) 

 oikeus saada tieto automaattisen päätöksenteon olemassaolosta sekä merkitykselliset tiedot käsittelyyn 
liittyvästä logiikasta, kyseisen käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista sinulle. 
 

Oikeuksiesi kunnioittaminen ei vaikuta mahdollisiin oikeuksiin, jotka meille saattavat Tietosuojalainsäädännön 
perusteella kuulua.  

 
Pääsy kerättyihin tietoihin  
Voit käyttää oikeuksiasi ja tarkistaa, poistattaa, peruuttaa tai päivittää meille Sivuston kautta antamasi tiedot 
ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa dataprotectionofficer@cnpsantander.com.  Vahvistamme pyyntösi 21 päivän 
kuluessa ja käsittelemme sen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. 
 
 

Valitukset 
Jos haluat tehdä valituksen tämän Tietosuojalausekkeen sisällöstä tai henkilötietojesi käsittelystä tämän Sivuston 
käytön yhteydessä tai ilmaista tyytymättömyytesi näihin seikkoihin, ota meihin yhteyttä osoitteessa 
dataprotectionofficer@cnpsantander.com. Jos valituksesi tai tyytymättömyytesi liittyy vakuutussopimuksesi 
perusteella tarjottaviin palveluihin, ota meihin yhteyttä osoitteessa asiakaspalvelu@fi.cnpsantander.com. Sivuston 
käyttäjänä sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. 
 

Yhteydenotot  
Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojalausekkeesta, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa 
dataprotectionofficer@cnpsantander.com.  
Otamme mielellämme vastaan Tietosuojalausekettamme koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia.  
 

Tietosuojalausekkeen muutokset 
Tarkista tämä Tietosuojalauseke aika ajoin, jotta pysyt ajan tasalla siihen tehtävistä muutoksista. Vaikka 
pidätämmekin oikeuden muuttaa tai täydentää tätä Tietosuojalauseketta, ilmoitamme mahdollisista merkittävistä 
muutoksista tällä Sivustolla vähintään 30 päivän ajan muutoksen tekemisen jälkeen.  
 

Suostumuksen antaminen – tietojen luovutusta koskevat kuluttajien valinnat  
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Tämä Tietosuojalauseke ei koske suhdettasi yhtiöihin, jotka eivät kuulu CNP Santander Insurance konserniin. 
Kyseisillä yhtiöillä on omat tietosuojakäytännöt, jotka koskevat niille annettavien henkilötietojen keruuta, käyttöä ja 
luovuttamista. 
  
Tämä Tietosuojalauseke koskee ainoastaan henkilötietoja, jotka kerätään käyttäessäsi tätä Sivustoa.  
 


