1 (4)

Dataskyddsanmälan

21.1.2019

Offentlig

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med evenemang som
ordnas av STUK
1

Registeransvarig
Strålsäkerhetscentralen

2

Kontaktuppgifter
Strålsäkerhetscentralen
Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
PB 14, 00811 Helsingfors
Växel (09) 759 881
Fax (09) 759 88 500
stuk@stuk.fi

Dataskyddsansvarig
(09) 759 88340
tietosuojavastaava@stuk.fi
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Syften med behandlingen av uppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är skötseln av kundkontakter i
anslutning till utbildningar, evenemang och nätverksbildning som
Strålsäkerhetscentralen (STUK) ordnar samt bokningar i anslutning till evenemangen
i syfte att dimensionera tjänsterna. Personuppgifter behandlas i anslutning till
fakturering, kontakter, ärendehantering och responsförfrågningar.
Utgående från uppgifterna kan sammanfattningar om de personers namn och
organisationer som medverkar i evenemanget tas fram och dessa kan delas ut till
evenemangsdeltagarna i samband med program och övrigt kringmaterial. Om det
delas ut namn- och organisationssammandrag tillfrågas personerna om tillstånd i
samband med anmälningen.
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Rättslig grund för behandlingen av uppgifter
Avtal om medverkan i evenemanget.
När det gäller bokföringsuppgifter i anslutning till faktureringen utgörs den rättsliga
grunden av statens budgetlagstiftning.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på samtycke eller på en annan särskilt
angiven grund om det är fråga om annat än ordnande av ett evenemang eller
fakturering.
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Personuppgifter eller persongruppsuppgifter som behandlas
Uppgifter som är väsentliga med tanke på ordnandet av evenemanget och skötseln
av kundrelationer, t.ex. namn, yrkesbeteckning, organisation, e-post, telefonnummer,
faktureringsadress och andra uppgifter i anslutning till faktureringen.
Till följd av tredje parters, till exempel ett resebolags krav, är det möjligt att det ställs
frågor om evenemangsdeltagarens födelsetid och kön. Frågor gällande särskilda
kostval och inkvarteringsönskemål kan ställas med tanke på ordnande av servering
och inkvartering.
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Var kommer personuppgifterna ifrån?
Personuppgifterna fås i samband med anmälningen av kunder som anmäler sig till
evenemanget.
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Grupper som tar emot personuppgifterna
Anmälningar kan samlas in och behandlas i datasystem som tjänsteproducenten
levererar.
Personuppgifter kan överlåtas till STUK:S avtalspartner om det är nödvändigt med
tanke på evenemangsarrangemangen.
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Överförs uppgifter utanför EU-/EES-området och till internationella
organisationer eller har dessa tillgång till uppgifterna?
Personuppgifter överförs inte utanför EU-/EES-området eller till internationella
organisationer.
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Planerade tider för avlägsnande av informationsgrupper
Personuppgifterna förvaras för åtminstone den tid som kundrelationen pågår och så
länge som det är nödvändigt för att nå användningsändamålet som beskrivs här. Om
det är fråga om en kompletterande utbildning gällande strålningsanvändning för
yrkeskunniga förvaras namn- och organisationsuppgifterna i fem år. Strävan är att i
andra fall avlägsna personuppgifterna så snabbt som möjligt efter evenemanget.
Uppgifter i anslutning till faktureringen bevaras i enlighet med statens
budgetlagstiftning.

10 Tillgodoseende av den registrerades rättigheter
10.1 Rätt till insyn i personuppgifterna
Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den registeransvariga om att
personuppgifterna som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas och
om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få insyn i personuppgifterna och
information om behandlingen av personuppgifterna.
10.2 Rätt att korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvariga utan ogrundat dröjsmål
rättar till oprecisa och felaktiga uppgifter om den registrerade.

10.3 Rätt att få uppgifter avlägsnade
En person har rätt att få uppgifterna avlägsnade bl.a. när
–

–
–

samtycket återkallas och det inte finns annan laglig grund för behandlingen av
dem
användningssyftet/behandlingen av uppgifterna har avslutats
behandlingen strider mot lagen

10.4 Rätt att begränsa behandlingen
Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna bland
annat om den registrerade förnekar att uppgifterna stämmer eller om behandlingen
av personuppgifterna strider mot lagen.
10.5 Rätt att motsätta sig användning
Den registrerade har rätt att motsätta sig användningen av personuppgifterna för
direktmarknadsföring.
Den registrerade har också i anslutning till en personlig särskild situation rätt att
motsätta sig behandling som är nödvändig med tanke på utförande av en uppgift av
allmänt intresse eller för utövande av offentlig makt som tillkommer den
registeransvariga eller om behandlingen behövs för att tillgodose registeransvarigas
eller tredje parts berättigade intressen.
10.6 Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
En registrerad har rätt att överföra personuppgifter som har överlåtits till
registeransvarig till en annan registeransvarig om behandlingen baserar sig på
samtycke eller avtal och behandlingen genomförs automatiskt.
Uppgifterna kan överföras direkt från en registeransvarig till en annan om det är
tekniskt möjligt.
10.7 Så här lämnar du en begäran som gäller personuppgifterna till STUK
Begäran som gäller personuppgifter kan du lämna på en blankett som finns på sidan
http://www.stuk.fi/tietoa-stukista/tietosuoja. Du kan skicka blanketten elektroniskt eller
per post.
Vi besvarar begäran så fort som möjligt, senast emellertid inom en månad.

11 Är det obligatoriskt att lämna sina personuppgifter?
Det är inte möjligt att anmäla sig till evenemang utan att lämna personuppgifter.

12 Återkallande av samtycke
Om behandlingen grundar sig på samtycke har den registrerade rätt att när som helst
återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i
behandlingen av uppgifterna som baserar sig på samtycke före återkallelsen.

13 Uppgifter om profilering och automatiskt beslutsfattande
Inte i bruk.

14 Rättskyddsåtgärder
Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig kan
den registrerade föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling.

15 Mer information
Mer information om behandlingen av personuppgifter och dataskydd ger
evenemangets arrangör och STUK:s dataansvarige.

