Försäkringsansökan
Frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden

*
*

Jag önskar en fritidsförsäkring
Jag vill säga upp min fritidsförsäkring från ansökningsdagen

En ny försäkring träder i kraft tidigast dagen efter ansökningsdagen.
Årsarbetsinkomsten i en fritidsförsäkring är densamma som i arbetsskadeförsäkringen. I samband med en obligatorisk försäkring finns det
ett minimibelopp som minst tillämpas som årsarbetsinkomst.
Uppgifter om sökanden
Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Hemadress

Telefonnummer

Postnummer och postanstalt

Boningskommun

E-postadress

Kontaktspråk

*

Svenska

Får du pension eller är pensionsansökan inlämnad?

* *
Nej

*

Finska

Ja, pensionsslag och pensionsanstalt?

Övriga upplysningar

Ansökan blir anhängig på ansökningsdagen och försäkringsärendet handläggs när den undertecknade ansökan har kommit in till LPA.

4525R Mela 7/18

Jag har läst bilagan som redogör för behandlingen av personuppgifter på LPA.
Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Datum

Underskrift och namnförtydligande

Utöver uppgifterna på denna blankett har LPA lagstadgad rätt att vid behandlingen av försäkringsärendet använda även annan information som LPA har
och är av betydelse för ärendets avgörande. LPA kan skaffa uppgifter av andra organ av vilka LPA enligt lagen har rätt att få uppgifter som är nödvändiga för
behandlingen av ärendet. LPA har rätt enligt lagen att under vissa förutsättningar använda sådana uppgifter som erhållits vid behandlingen av försäkringsärendet även vid behandlingen av något annat ärende. De uppgifter som LPA erhållit vid behandlingen av försäkringsärendet kan lämnas ut till sådana andra
organ som trots sekretessbestämmelserna har rätt att få dessa uppgifter av LPA.

1

63

Försäkringsärenden (OFLA)

och behandling av personuppgifter
EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas
på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med ditt OFLA-försäkringsärende.
Varför och på vilken grund behandlas
dina personuppgifter på LPA?
Dina personuppgifter behövs när ditt OFLA-försäkringsärende avgörs.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Finlands lagstiftning,
EU:s dataskyddsförordning och överenskommelserna om social trygghet.
Om LPA inte får de uppgifter som begärs kan vi inte fastställa en frivillig
OFLA-försäkring för dig.
De uppgifter som vi samlar in för att avgöra OFLA-försäkringsärenden
används även för statistik och forskning.
LPA kan i enskilda fall använda uppgifter som vi fått i samband med
handläggningen av ett OFLA-försäkringsärende även i andra ärenden som
gäller LPA-förmåner, om uppgifterna påverkar den andra förmånen och
enligt lag ska beaktas i det ärendet.
LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig
LPA har rätt enligt lag att skaffa och lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ditt OFLA-försäkringsärende. Dina personuppgifter
behandlas för att ditt OFLA-försäkringsärende ska kunna skötas smidigt.
Vi ber om ditt samtycke i de fall där behandlingen av dina personuppgifter eller utlämnandet eller skaffandet av uppgifter inte grundar sig på lag.
Du kan senare återkalla ditt samtycke.
LPA kan vid handläggningen av OFLA-försäkringsärenden ta kontakt
med bland annat olika myndigheter eller försäkringsanstalter.
Med stöd av EU:s dataskyddsförordning och mellanstatliga överenskommelser om social trygghet kan dina uppgifter vid behov överföras till
EU- och EES-länder, Schweiz och länder utanför EU. Närmare information
om detta och om de organisationer som behandlar personuppgifter för
LPA:s räkning finns på www.lpa.fi > Om LPA > Användarvillkor
och dataskydd > Behandling av och skydd för personuppgifter.
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Du har rätt att kontrollera dina uppgifter
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register.
Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter.
Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan
också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för
ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller
personuppgifter.

Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran
inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.
Du kan inte utöva vissa av de rättigheter
som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen
Eftersom handläggningen av OFLA-försäkringsärendet grundar sig på lag
kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära
att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller
överförs till ett system utanför LPA.
Rätt att överklaga
Om du är missnöjd med avgörandet i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att behandlingen av personuppgifter gällande
dig bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos dataombudsmannen.
Hur länge dina personuppgifter bevaras
De uppgifter som behövs vid handläggningen av OFLA-försäkringsärenden bevaras den lagstadgade tiden, som i allmänhet är minst hundra år
räknat från att ansökan kom till LPA.
De uppgifter som gäller grunderna för bestämning av försäkringspremien, uttaget av försäkringspremien, förbud mot att betala ut ersättningar
och försäkringsanstaltens regressrätt bevaras i minst tio år.
Personuppgiftsansvarig
LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i ditt
OFLA-försäkringsärende.
LPA:s dataskyddsombud
Arja Raatikainen
E-post (oskyddad förbindelse) arja.raatikainen@mela.fi
Du kan skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats.
Telefon 029 435 2321
Mer information ger LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postiosoite PL 16, 02101 ESPOO
Postadress PB 16, 02101 ESBO

Käyntiosoite Revontulenpuisto 2 C, Espoo
Besöksadress Norrskensparken 2 C, Esbo

Puhelin • Telefon 029 435 11
Faksi • Fax 029 435 2426

Internet www.mela.fi • www.lpa.fi
Y-tunnus • FO-nummer 0101319-6

