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DATASKYDDSBESKRIVNING
1
Befolkningsregistercentralens intressentgruppsregister
Registrets namn
2
Befolkningsregistercentralen
PersonuppgiftsanAdress
svarig
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors/Teknologigatan 7, 67100 Karleby
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Befattning
3
Päivi Railotie, kommunikationschef, ansvarsområdet Kunder
Kontaktperson i
Adress
ärenden som gäller
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors/Teknologigatan 7, 67100 Karleby
registret
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Befattning
4
Dataskyddsombud Ledande sakkunnig Noora Kallio
Adress

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post noora.kallio(a)vrk.fi
5
Förvaringstid för
personuppgifter
som ingår i ett personregister

Uppgifter i Befolkningsregistercentralens intressentgruppsregister förvaras tillsvidare. En person
kan själv ta bort sina uppgifter från registret via länken i ett nyhetsbrev/kundmeddelande eller genom att kontakta Befolkningsregistercentralens kommunikationsenhet på adressen
vrk.viestinta@vrk.fi.

6
Syfte med och
rättslig grund för
behandlingen av
personuppgifter

Uppgifterna i Befolkningsregistercentralens intressentgruppsregister används för kommunikation
kring aktuella frågor. Vi skickar kundmeddelanden och nyhetsbrev om våra myndighetstjänster och
inbjudningar till evenemang som handlar om tjänsterna.
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Förnamn och efternamn
7
Registrets innehåll Titel

Organisation
E-postadress
Matallergier (endast vid anmälningar till evenemang)

Uppgifterna i registret kommer från prenumerationer på nyhetsbrev. Dessutom läggs uppgifter om
8
Källor som i regel dem som använder Befolkningsregistercentralens tjänster till i registret för att man ska kunna skicka
används för regist- dem viktig information om tjänsternas funktion.
ret

9
Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare
av uppgifter

Förutom Befolkningsregistercentralens företrädare behandlas personuppgifter i intressentgruppsregistret i systemet för nyhetsbrev och kundmeddelanden (Postiviidakko) av Koodiviidakko Oy, i fråga
om evenemang av Lyyti Oy och i fråga om webbplatserna vrk.fi och eevertti.vrk.fi av Ambientia Oy.
Personuppgifter lämnas inte ut för andra ändamål än för bruk på Befolkningsregistercentralen. På Befolkningsregistercentralen behandlas uppgifterna bara av ett begränsat antal personer till vars uppgifter till exempel hör att anordna evenemang.

Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES-området.
10
Överföring av uppgifter utanför EU
eller EES
Datamaterial har skyddats med lösenord. Manuellt material finns i skyddade, låsta lokaler som är för11
Principer för skyd- sedda med passerkontroll.
det av registret
Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i per12
Eventuellt automa- sonregistret.
tiskt beslutsfattande

14
Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att be den registeransvarige om tillgång till sina egna personuppgifter dvs.
att kontrollera de uppgifter som finns om honom eller henne i personregistret. Detta görs enklast via
den personliga länken i slutet av ett nyhetsbrev/meddelande. En person kan själv ta bort sina uppgifter
från registret via den personliga länken i ett nyhetsbrev/kundmeddelande eller genom att kontakta
Befolkningsregistercentralens kommunikationsenhet på adressenvrk.viestinta@vrk.fi. Den som begär uppgifterna är skyldig att styrka sin identitet och därigenom sin rätt att kontrollera uppgifterna.

Den registrerade har rätt att yrka på att sina personuppgifter ska rättas. Begäran ska göras skriftligen.
15
Kontaktuppgifterna finns i punkt 3 i denna beskrivning.
Rätt att yrka på
ändring av uppgift

16
Återkallande av
den registrerades
samtycke

Ett samtycke kan återkallas via länken i slutet av ett nyhetsbrev eller ett meddelande. Den registrerade kan också kontakta Befolkningsregistercentralens kommunikationsenhet för att återkalla ett
samtycke.
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17
Den registrerades
övriga rättigheter i
anslutning till behandling av personuppgifter
Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av per18
Den registrerades sonuppgifter.
besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten
19
Övrig information

