1 (4)

Registerbeskrivning och informationshandling
7.1.2020
Laggrund
Dataskyddslagen (1050/2018); EU:s allmänna dataskyddsförordning:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
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 dataskyddsförordning). Närmare information om
dataskyddsförordningen finns på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå.
Registrets namn
Strukturfondernas förvaltningsmyndighets registerbeskrivning av registret över
anmälningsuppgifter om de förmedlande organens personal i tjänsten Webropol.
Personuppgiftsansvarig
Arbets- och näringsministeriet, avdelningen för regioner och tillväxttjänster,
strukturfondernas förvaltningsmyndighet
PB 32, 00023 STATSRÅDET
Tfn 029516001
fornamn.efternamn(at)tem.fi / kirjaamo(at)tem.fi
Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret
Kaisa Saarinen, specialsakkunnig, kaisa.saarinen(at)tem.fi
Leena Lyyra, översinspektör, leena.lyyra(at)tem.fi
Maria Laaninen, sakkunnig, maria.laaninen(at)tem.fi
Syftet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att informera deltagarna, samla
in feedback om tillställningen och samla in sådan information om deltagarna som
arrangören av tillställningen behöver för att kunna arrangera den.
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För att kunna verifiera att kostnaderna är stödberättigande har
förvaltningsmyndigheten enligt 30 § i statsrådets förordning 358/2014 skyldighet
att bevara uppgifterna om deltagare.
Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för
profilering.
Uppgifter i registret
Deltagaruppgifter som får registreras i registret är







Förnamn och efternamn
Organisation
E-postadress
Telefonnummer
Ställning
Specialdiet

Alla uppgifter med undantag för uppgifter om namn och organisation raderas
genast efter att tillställningen tagit slut (den rättsliga grunden för bevaring av
uppgifterna är statsrådets förordning 358/2014, 30 §).
Regelmässiga uppgiftskällor
Personuppgifterna om dem som deltar i tillställningen fås direkt av de
registrerade och insamlingen av uppgifterna baserar sig på respondenternas
personliga och uttryckliga samtycke. Uppgifterna samlas in med hjälp av
webbtjänsten Webropol.
Personlig inbjudan till att delta i tillställningar kan skickas till deltagarna, om
uppgifterna om dem finns tillgängliga i ministeriets/förvaltningsmyndighetens
register över intressentgrupper.
Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Deltagarnas namn- och kontaktuppgifter (t.ex. deltagarförteckning) lämnas inte
utanför arbets- och näringsministeriet utan den registrerades samtycke, om inte
ministeriet har skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av en bestämmelse
som är bindande för ministeriet.
Enligt statsrådets föreskrift (2494/60/2016) ansvarar arrangören av
representationstillställningar och specialevenemang för säkerheten vid en
tillställning eller ett evenemang. För att säkerheten vid en tillställning ska kunna
tryggas kan därför uppgifter om deltagarna vid behov lämnas ut till statsrådets
kansli eller polisen innan tillställningen arrangeras.
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Om tillställningen ordnas i statsrådets lokaler, ska uppgifterna om besökare
lämnas till Senaattilas besökarregister. Deltagaren får i samband med anmälan
information om att uppgifter om honom eller henne registreras i Senaattilas
besökarregister.
Regelmässiga utlämnanden av uppgifter och överförande av uppgifter till länder
utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.
Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna sparas i webbtjänsten Webropol tills tillställningen är över. Tillträdet
till registeruppgifterna förutsätter att man loggar in med hjälp av personligt
användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet får användas
endast av de tjänstemän som förvaltningsmyndigheten utsett.
Registeruppgifterna samlas dessutom i en statistik i elektroniskt format som
förvaltas exklusivt av förvaltningsmyndigheten och som omfattas av begränsade
användarrättigheter. I statistiken registreras endast antalet deltagare vid
tillställningar och uppgift om organisation.
Rätten att kontrollera uppgifterna och utövande av rätten
Var och en har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv. Den
personuppgiftsansvarige ska lämna alla uppgifter om den registrerade, om
denne begär det. Informationen ges i skriftlig form eller elektroniskt.
Den registrerades rättigheter är



rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter,
rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om den registrerade vill kontrollera de uppgifter om sig själv som finns lagrade
eller kräva rättelse av dem, ska begäran om detta skickas skriftligen till den
personuppgiftsansvarige. Av begäran om information ska klart framgå att
begäran gäller de uppgifter som i samband med anmälan har registrerats i
Webropol -tjänsten. Av begäran ska framgå vilken tillställning som det är fråga
om. Begäran om information ska lämnas in skriftligen till arbets- och
näringsministeriets registratorskontor. På ANM:s registratorskontors webbplats
på adressen http://tem.fi/kirjaamo-ja-arkistopalvelut, finns en blankett för begäran
om information som innehåller också anvisningar om hur man avfattar en
begäran om information och om hur den lämnas in till ministeriet.
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Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som lämnat en
begäran om information ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige
ska svara på kundens begäran inom den frist som anges i EU:s
dataskyddsförordning (i regel inom en månad).
Rättelse och korrigering av personuppgifter
Om den registrerade bevaras endast namn- och organisationsuppgifter. Den
registrerade har inte rätt att rätta uppgifterna om sig själv eller begära att
uppgifterna korrigeras, eftersom förvaltningsmyndigheten enligt 30 § i statsrådets
förordning 358/2014 har rätt att bevara uppgifterna.
Radering av personuppgifter
Uppgifterna i anmälan till en tillställning raderas, om deltagaren återkallar sin
anmälan. (Den rättsliga grunden för bevaring av uppgifter är statsrådets
förordning 358/2014, 30 §),
Anmälan och klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
Om den registrerade vill anmäla ett problem i behandlingen av hans eller hennes
personuppgifter, ska personen kontakta den personuppgiftsansvarige. Klagomål
över behandlingen av personuppgifter kan lämnas in till tillsynsmyndigheten,
dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi/sv)
Ljud- och bildupptagning, direktsändning av och fotografering vid tillställningar
I samband med anmälan informeras deltagarna om huruvida tillställningen
kommer att direktsändas eller om en ljud- eller bildupptagning av tillställningen
kommer att göras. Man försöker undvika att fotografera deltagarna så att
personerna skulle kunna kännas igen.

