DATASKYDDSBESKRIVNING OCH REGISTERBESKRIVNINGAR
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf behandlar sina medlemmars personuppgifter och sörjer
för deras skydd för privatlivet i enlighet med personuppgiftslagen och de bestämmelser och
föreskrifter som iakttas i förbundets verksamhet.
1. Den registeransvarige
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, senare nämnt ”förbundet och FSS”
FO: 0281364–6
Kaserngatan 1D 65–66, 00140 Helsingfors
tfn 09 644 881
kansliet@skolungdom.fi
2. Kontaktperson
Förbundssekreterare Malin Lindholm, tfn 050 323 7418 eller malin.lindholm@skolungdom.fi.
3. Ändamål med behandling av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är medlemskapet mellan en privatperson
och förbundet. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på personens samtycke då denna ansöker
om medlemskap. Personuppgifterna i registret används för medlemsservicen: att beställa ett
studiekort vid anslutningsskedet och senare till att fakturera den årliga medlemsavgiften samt till att
skicka ut information om aktualiteter och evenemang elektroniskt.
4. Datainnehållet i registren
Av de personuppgifter som samlats in för skötseln av FSS:s åligganden bildas personregister som
avses i personuppgiftslagen (523/1999).
Över de register som innehåller personuppgifter har gjorts upp registerbeskrivningar av vilka framgår:
- den registeransvariges och kontaktpersonens kontaktinformation
- ändamålet med behandlingen av personuppgifter
- en beskrivning av grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som
hör samman med dessa
- vart uppgifter i regel lämnas ut
- huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
- en beskrivning av principerna för skyddet av registret
Registerbeskrivningarna hålls tillgängliga på förbundskansliet, kontaktinformation i punkt 1.
5. Regelmässiga uppgiftskällor
Förbundet får uppgifter om sina medlemmar direkt från dem själva då de ansöker om ett medlemskap,
meddelar om förändringar eller säger upp det.
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6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Den registeransvarige lämnar inte regelmässigt ut uppgifter. Personuppgifter utlämnas endast till
korttryckeriet Oy Antenna Ab vid beställningen av studiekort.
7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
FSS överlåter inte uppgifter utanför EU eller EES-området. Medlemsregistret samt övriga adbtjänster i
anknytning till medlemskapet upprätthålls i Finland under finsk lagstiftning.
8. Principerna för skydd av register
De personer som behandlar uppgifter i medlemsregistret har sekretessavtal. Uppgifterna i registret
används bara av dem som behöver dessa uppgifter i sina arbetsuppgifter och i enlighet med
användarrättigheterna.
A. Manuellt material
Förvaras i låsta utrymmen som är skyddade genom passerkontroll och behandlingsanvisningar. Då
manuellt material såsom fysiska ansökningsblanketter inte längre behövs förstörs de ändamålsenligt
av Lassila & Tikanoja Abp eller genom att rivas.
B. Filer lagrade på adb-medier
Passerkontroll, användarrättigheter, individuella användarkoder och lösenord,
behandlingsanvisningar, regelmässig övervakning.
9. Granskningsrätt och utövande av granskningsrätten
Var och en har rätt att granska de uppgifter om sig själv som lagrats i FSS:s register.
Granskningsrätten är avgiftsfri. Granskningsbegäran ska framställas skriftligen genom ett egenhändigt
undertecknat brev eller personligen hos den registeransvarige. Granskningsbegäran ska riktas till den
person som ansvarar för registerärenden, kontaktinformation i punkt 2.
10. Rättelse av uppgifter och hur rättelser genomförs
Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i ett register rättas. Rättelsebegäran ska
framställas skriftligen och tillräckligt specificerat. Rättelsebegäran riktas till den person som ansvarar
för registerärenden, kontaktinformation i punkt 2.
11. Övriga eventuella rättigheter
Enligt 30 § i personregisterlagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att
behandla uppgifter som gäller den registrerade för direktreklam, distansförsäljning och annan
direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för
personmatriklar och släktforskning. FSS lämnar inte ut uppgifter om den registrerade för sådana
ändamål.
Upprättat i Helsingfors 24.8.2015
Uppdaterat i Helsingfors 24.7.2017
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