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Lag
om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 16 kap. 10 § 6 mom., sådant det

lyder i lag 1231/2009,
ändras 16 kap. 10 § 4, 5 och 7 mom., sådana de lyder i lag 1231/2009, som följer:

16 kap.

Särskilda stadganden

10 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän da-
taskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, har en försäkringsförening rätt att
trots sekretessen enligt 1 mom. lämna ut uppgifter

1) till en annan försäkringsanstalt för ordnande av återförsäkring,
2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkrings-

föreningen given uppgift på grundval av ett uppdrag,
3) till en försäkringsanstalt som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sam-

manslutning som försäkringsföreningen för skötsel av ersättningsärenden, ingående av
försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som behövs vid bedrivande av försäkrings-
rörelse; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utläm-
nande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen,

4) till en nämnd eller ett organ i försäkringsbranschen som har meddelats Europeiska
kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förord-
ning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning),
för skötsel av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga,

5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsför-
eningens regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäk-
ringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppen-
bart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretess har
föreskrivits,

7) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av
brott samt till myndigheter eller organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotill-
stånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för för-
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hindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en för-
säkrings- eller pensionsanstalt, samt

8) till personuppgiftsansvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, dock så att
bara sådana uppgifter kan lämnas ut som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet
får registrera i kreditupplysningsregistret eller i övrigt behandla i kreditupplysningssyfte.

Utöver vad som föreskrivs i 4 mom. får en försäkringsförening lämna ut sådana uppgif-
ter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt kundbetjäning och annan
skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sam-
manslutning som försäkringsföreningen. Vad som i detta moment föreskrivs om utläm-
nande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i data-
skyddsförordningen.

En försäkringsförening kan i situationer som avses i 4 och 5 mom. lämna ut endast så-
dana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena i fråga.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

Helsingfors den 17 april 2020
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