Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö
c/o Porasto Oy
Arabiankatu 12, 6. krs
00560 Helsinki

Lisäeläkehakemus
VANHUUSELÄKE
Saapui

Hakija

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Puhelinnumero (työ/koti)

Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Eläkkeen alkaminen
Haen eläkettä ____ . ____ . ______________ alkaen

Maksuosoite
Allekirjoitus

IBAN-tilinumero

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Samalla valtuutan eläkesäätiön hankkimaan eläkkeen määräytymistä ja
myöntämistä varten mahdollisesti tarvittavia tietoja.
Annan suostumukseni siihen, että pankki palauttaa eläkkeen maksajalle ne eläkkeet, jotka ovat tulleet
aiheettomasti tilille. Tämä annettu suostumus koskee vain niiden eläke-erien palauttamista, jotka on maksettu
aiheettomasti eläkkeensaajan kuoleman jälkeen.

Aika

Hakijan allekirjoitus

____________________________

________________________________________

Nimen selvennys
Jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin hakija tai hänen holhoojansa, on syy ja mahdollinen sukulaissuhde
hakijaan ilmoitettava.

Hyvä lisäeläkkeen hakija,
Tässä liitteessä kerromme yleisiä tietoja lisäeläkkeeseen tarvittavien henkilötietojesi käsittelystä
eläkesäätiössä.
Tallennamme lisäeläkeasian käsittelyssä tarvittavat välttämättömät henkilötietosi rekisteriin ja
toimimme siten rekisterinpitäjänä. Yhteystietomme ovat:
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö
c/o Porasto Oy
Arabiankatu 12, 6. krs
00560 Helsinki
Henkilötietojesi käsittelystä saat lisätietoja eläkesäätiön asiamieheltä Päivi Johanssonilta, puh.
09 7527 7293.
Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
Tarvitsemme henkilötietojasi lisäeläkehakemuksesi ratkaisemisessa, lisäeläkeasiasi
käsittelyssä ja lisäeläkkeesi maksamisessa. Jos emme saa tarvitsemiamme tietoja, emme voi
ratkaista eläkehakemustasi tai maksaa eläkettäsi.
Henkilötietojen käsittely perustuu eläkesäätiölakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojen
käsittelyä. Et voi pyytää henkilötietojesi siirtämistä ulkopuoliseen järjestelmään, sillä tietosuojaasetuksen mukainen siirto-oikeus ei koske lisäeläkettä. Sinulla ei ole oikeutta pyytää
lisäeläkkeesi käsittelyssä ja maksamisessa tarvittavien henkilötietojesi poistamista. Voit
halutessasi kuitenkin peruuttaa lisäeläkehakemuksesi ennen lisäeläkepäätöksen antamista.
Eläkesäätiön oikeus saada ja luovuttaa henkilötietojasi
Eläkesäätiöllä on lakiin perustuva oikeus saada ja luovuttaa lisäeläkeasian ratkaisemiseksi ja
lisäeläkkeen maksamiseksi välttämättömiä tietoja. Henkilötietojasi käsitellään eläkeasian
sujuvan hoitamisen vuoksi. Jos tietojesi käsittely tai luovuttaminen ei perustu lakiin, pyydämme
sinulta suostumuksen. Voit myöhemmin peruuttaa suostumuksen.
Saamme henkilötietoja mm. seuraavilta tahoilta:
- työnantaja
- toinen eläke- tai vakuutuslaitos
- Kansaneläkelaitos
- pankki
- verohallinto
- ulosottoviranomainen
Luovutamme henkilötietoja mm. seuraaville vastaanottajille:
- Kansaneläkelaitos
- pankki
- verohallinto
- ulosottoviranomainen

Henkilötietojen siirto
Emme siirrä lisäeläkettä koskevia henkilötietojasi EU- tai Eta-maiden ulkopuolelle.
Automaattinen käsittely
Emme käytä lisäeläkettä koskevien henkilötietojesi käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.
Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on lisäeläkeasian käsittelyn kannalta tarpeellista
ja laissa säädetään. Tämän jälkeen henkilötiedot hävitetään. Noudatamme lisäeläkeasioiden
osalta samoja säilytysaikoja kuin lakisääteisen eläkkeen osalta (työntekijän eläkelaki 218 §).
Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä myös kirjanpito- sekä verolainsäädännön
säännöksiä.
Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on talletettu eläkesäätiön rekisteriin.
Voit esittää tarkistuspyynnön eläkesäätiöön kirjallisesti.
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä, mikäli henkilötietosi ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Sinulla on myös oikeus vaatia
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista mm. silloin, jos kiistät henkilötietojesi
paikkansapitävyyden. Jos emme voi toteuttaa pyytämiäsi toimenpiteitä, ilmoitamme asiasta
viimeistään kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella.
Kerromme ilmoituksessa syyn, jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa.
Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetun toimistolle.

