Vahinkoilmoitus

MATAL

Ammattitauti

Toimita vahinkoilmoitus välittömästi Melaan (viimeistään 60 päivän kuluessa vahinkotapahtumasta).
Korvausasiasi käsittely etenee vasta, kun vahinkoilmoitus on Melassa.
1. Vahingoittunutta koskevat tiedot
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Asiointikieli

Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

* *
Suomi

Ruotsi

2. Ammattitautia koskevat yleiset tiedot
Mitä oireita sinulla on?

Arvioi oireiden aiheuttaja

Mitkä ovat työtehtävät ja olosuhteet (missä ja miten tehty työ), joissa oireilet ja joissa altistus on mielestäsi tapahtunut?

3. MYEL-vakuutetun toiminnan laatu
Tuotantosuunta?
Maatalousyrittäjä

*
*
*

Ei tuotantoeläimiä

*
*

Kyllä. Mitä eläimiä, kuinka paljon?

Apurahansaaja
Taiteellinen toiminta
Mitä apurahatyö pitää sisällään?

*

Tieteellinen toiminta
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4. Työsuhteet, muu yrittäjätoiminta, opiskelu ja eläkkeellä olo
Oletko työsuhteessa?

* *

En
Kyllä. Työnantajan nimi, osoite ja puh.
Muu yrittäjätoiminta

Toiminnan verotus

* * *
EVL

Yrityksen nimi ja toimiala
Onko sinulla toimintaasi varten työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (TYTAL)?

MVL

Ei tiedossa

Olitko poissa työstä?

**
**
**

* *

Ei
Kyllä. Missä vakuutusyhtiössä?
Oletko opiskelija?

En

Kyllä, ajalla

En
Kyllä. Oppilaitos/tutkinto
Oletko eläkkeellä?
En

Kyllä. Mikä eläkeyhtiö?

5. Vahinko/sairaus
Vahingon/sairauden laatu? (esim. meluvamma, ihottuma)
Hoitopaikka/hoitolaitos

Hoidon alkamispäivä

Työkyvyttömyys vähintään 3 pv?

* *
Kyllä

Onko sinulla aikaisemmin ilmentynyt vastaavia oireita?

**
Ei

Kyllä, ei lääkärikäyntiä

*

Ei

Kyllä, hoidettu (ilmoita hoitopaikka)?

Lisäselvitykset

6. Korvauksen hakeminen muualta
Oletko hakenut korvausta muista vakuutusyhtiöistä?

* *
* *

En
Kyllä, vakuutusyhtiön nimi
Oletko hakenut sairausvakuutuskorvausta Kelasta?
En

Kyllä

*
*

Päiväraha
Päiväraha

Muista liittää vahinkoilmoitukseen kaikki kulutositteet ja mahdolliset lääkärinlausunnot. Ilmoita matkakulut
Matkalasku hoitomatkoista (7064) -lomakkeella. HUOM! Kululuonteiset korvaukset tulee hakea vuoden sisällä kulun syntymisestä.
Jos ammattitauti on aiheuttanut kuoleman, täytä perhe-eläkkeen hakemiseksi erillinen Liite vahinkoilmoitukseen (7063) -lomake.
Liitelomakkeita voi täyttää ja tulostaa Melan nettisivuilta mela.fi/lomakkeet > Tapaturmakorvaukset

*
*

Kulukorvaukset
Kulukorvaukset

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vahinkoasian käsittelyssä myös muita asian ratkaisuun vaikuttavia
Melassa olevia tietoja. Mela voi hankkia tietoja myös muilta tahoilta, joilta Melalla on lakiin perustuva oikeus saada asian käsittelyn kannalta välttämättömiä
tietoja. Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vahinkoasian käsittelyssä saamiaan tietoja tietyin edellytyksin myös muuta kuin vahinkoasiaa käsitellessään.
Mela voi luovuttaa vahinkoasian käsittelyssä saamiaan tietoja tahoille, joilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Melalta kyseisiä tietoja.
Mela voi tämän hakemuksen perusteella käsitellä myös Mela-sairauspäiväraha-asiani ja tarvittaessa toimittaa puolestani hakemusasiakirjat Kelaan.
Jos korvaukseni perustuu vapaa-ajan MATA-vakuutukseen, valtuutan Melan nostamaan sairausvakutuslain mukaiset kulukorvaukset tästä vahingosta.
Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.
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Allekirjoitus
Paikka ja aika

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Joku muu allekirjoittaja, syy?
2 (2)

1

63

Vahinkoasiat (MATA)

ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään
vahinkoasiasi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi
käsitellään Melassa?
Henkilötietojasi tarvitaan vahinkoasian korvausten ratkaisemisessa.
Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU:n tietosuoja-asetukseen ja sosiaaliturvasopimuksiin. Jos Mela ei saa pyydettyjä
tietoja, se ei voi ratkaista oikeuttasi korvaukseen sinulle sattuneen vahinkoasian perusteella eikä maksettavaksi tulevien korvausten määrää.
Vahinkoilmoituksella kerättyjä tietoja käytetään myös Mela-sairauspäiväraha-asiasi käsittelyyn. Lisäksi tietoja käytetään tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa korvausasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa
huomioon.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista.
Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta.
Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos
pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi
Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa korvausasiasi ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja. Henkilötietojasi käsitellään korvausasiasi
sujuvan hoitamisen vuoksi.
Sinulta pyydetään suostumus, jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen
luovuttaminen tai hankkiminen ei perustu lakiin. Voit myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen.
Mela voi olla korvausasiasi käsittelyssä yhteydessä muun muassa hoitolaitoksiin, eri viranomaisiin tai eläke- ja vakuutuslaitoksiin.
Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin,
Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkempaa tietoa tästä sekä tahoista,
jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat www.mela.fi >
Tietoa Melasta > Käyttöehdot ja turvallisuus > Henkilötietojen
käsittely ja tietosuoja Melassa.

Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
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Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset
rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää
Korvausasiasi käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista
tai siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Henkilötietojesi säilyttäminen
Vahinkoasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan.
Säilytysaika on yleensä vähintään sata vuotta.
Rekisterinpitäjä
Mela on korvausasiassasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaava
Arja Raatikainen
Sähköposti (suojaamaton yhteys) arja.raatikainen@mela.fi
Voit lähettää suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Puhelin 029 435 2321
Lisätietoja Melan asiakaspalvelusta 029 435 2650

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

