REDOGÖRELSE FÖR DATASKYDD – Jyty rf
1.

Registerhållare och kontaktperson

Registerhållare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Adress: Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Telefon: 040 034 3424
E-post: ari.sauros@jytyliitto.fi
Kontaktperson: Ari Sauros
Dataskyddsansvarig: samma
2.

De registrerade

I registret behandlas personuppgifter för medlemmarna i Förbundets medlemsföreningar
och dess före detta medlemmar.
3.

Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med registret är en tidsenlig kontroll av de registrerade personuppgifterna under
medlemskapstiden samt upprätthållande och utveckling av den. Registret fungerar som
medlemsförteckning som den avses i föreningslagen. Registret används till kommunikation,
uppföljning av betalning av medlemsavgifter, statistiska listor, hantering av
medlemsförmåner och skötsel av intressebevakningen. Behandlingsgrunden är beroende
på fall en berättigad förmån som baserar sig på Förbundets syfte och för kundens del
medlemskap.
4.

Personuppgifter som behandlas

I registret behandlas Förbundets medlemmars person- och kontaktuppgifter samt annan
nödvändig information som hör till medlemskapet. Sådan information är:
-

Den registrerades för- och efternamn
Den registrerades hemort
Den registrerades e-postadress
Den registrerades telefonnummer
Den registrerades medlemsnummer
Den registrerades födelsetid / personbeteckning
Den registrerades kön
Den registrerades yrkesbeteckning
Den registrerades utbildningsuppgifter
Den registrerade medlemmens läroanstaltsuppgifter
Den registrerades förtroendeuppdrag
Den registrerades uppgifter i föreningen
Den registrerades förening
Den registrerades arbetsgivare och arbetsplats
Den registrerades arbetsgivares adressuppgifter
Den registrerades medlemsavgiftsuppgifter
Den registrerades avlagda kurser som hör till föreningsverksamheten
Den registrerades tidigare fackförbund och arbetslöshetskassa

5.

Stadgeenliga informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade själv samt från föreningarna.
6.

Skydd av personuppgifter och datasäkerhet

Personuppgifter som behandlas digitalt har skyddats och sparats i Förbundets system, dit
man begränsat tillgången till sådana personer, som behöver ifrågavarande information för
att sköta sina arbetsuppgifter. Personerna i fråga har till sitt förfogande begränsade
individuella användarnamn och lösenord.
Personuppgifterna är skyddade från utomstående användning och användningen av
medlemsinformationen övervakas. En medlem har för sina egna uppgifter ett individuellt
användarnamn och lösenordsskydd.
7.

Stadgeenliga överlåtelser och överföringar av personuppgifter

Personuppgifterna kan överföras också till andra tjänsteleverantörer för genomförande av
en medlemstjänst. Registerhållarens samarbetspartner, som förverkligar personregistrets
tekniska underhåll kan överföra personuppgifter i enlighet med lagstiftning för lämpligt
sekretesskydd och dess redogörelse för dataskydd.
Personuppgifter överförs bland annat för skötsel av försäkringsförmåner och för
registerhållarens del för att genomföra kommunikation till samarbetspartners för elektronisk
kommunikation.
Personuppgifter kan överföras till Förbundets försäljnings- och marknadsföringspartners för
marknadsföringsåtgärder som utförs för Förbundets del. Den registrerades eget samtycke
förutsätts (information har inte överlåtits till direktmarknadsföring).
8.

Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet

Förbundet kan vid behandling av personuppgifter använda också andra tjänsteleverantörer,
som är belägna utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genomförs alltid på någon av nedan nämnda
lagstadgade grunder:
-

-

Europeiska kommissionen har bestämt att man i ifrågavarande mottagarland har
säkrat en tillräcklig dataskyddsnivå;
Förbundet har genomfört ändamålsenliga skyddsåtgärder för överföring av
personuppgifter genom att använda av Europas kommission godkända
standardklausuler om dataskydd. Den registrerade har då rätt att få en kopia på
ifrågavarande standardklausuler genom att kontakta Förbundet såsom det beskrivs i
Kontakt-punkten; eller
Den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överförande av sina
personuppgifter, eller det finns en annan laglig grund för överförande av
personuppgifter.

Man ger inte tillgång till personuppgifterna mer än nödvändigt för att förverkliga tjänsterna.
Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet baserar sig alltid på i kraft varande lagstiftning för behandling av
personuppgifter och genomförs i enlighet med ifrågavarande lagstiftning. En
tjänsteproducent får inte överföra personuppgifter utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan Förbundets uttryckliga tillstånd.
9.

Profilering

Som en följd av profilering får den registrerade meddelanden som är bättre riktade, såsom
information om skötsel av medlemsföreningens uppgifter och utbildningar för yrkesmässigt
kunnande.
10. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att när som helst förneka behandling av sina personuppgifter för
direktmarknadsföringsändamål.
Dessutom har den registrerade i princip rätt att i enlighet med den tillämpbara
dataskyddslagstiftningen när som helst:
-

-

få information om behandlingen av sina personuppgifter
få tillgång till sina egna uppgifter och granska personuppgifterna om sig själv, vilka
Förbundet har behandlat
kräva rättelse och komplettering av inexakta och felaktiga personuppgifter
kräva avlägsnande av sina personuppgifter
annullera sitt samtycke och förbjuda behandling av sina personuppgifter till den del
som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke
få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra ifrågavarande information
till en annan registerhållare förutsatt att den registrerade själv har skickat
ifrågavarande personuppgifter till Förbundet. Förbundet behandlar ifrågavarande
personinformation på basen av den registrerades samtycke och behandlingen utförs
automatiskt och
kräva begränsning av behandling av sina personuppgifter.

Den registrerade bör framföra en begäran om genomförande av ovan nämnda rättighet i
enlighet med Kontakt-punkten i denna redogörelse för dataskydd. Förbundet kan be den
registrerade specificera sin begäran skriftligt och styrka den registrerades identitet före
behandling av begäran. Förbundet kan vägra att genomföra begäran på basen av det som
finns stadgat i tillämpbar lag.
11. Personuppgifternas lagringstid
Personuppgifterna lagras i registret så länge som den registrerade är medlem i Förbundet.
Efter medlemskapets upphörande lagras personuppgifterna efter medlemskapets
upphörande i minst ett år på basen av Förbundets berättigade förmån, mao på grund av
försvar mot eventuella rättsyrkanden (HD 2017:15). Personuppgifterna kan också lagras
längre än detta om tillämpbar lagstiftning eller föreningens avtalsplikter mot tredje part,
såsom skattemyndighet, förutsätter en längre lagringstid.

12. Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten
Varje registrerad har rätt att överklaga till vederbörlig övervakningsmyndighet eller till
övervakningsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerades
bostadsort eller arbetsplats finns, om den registrerade anser att hens personuppgifter inte
har behandlats i enlighet med tillämpbar dataskyddslagstiftning.
13. Kontakt
Begäran, frågor om denna redogörelse för dataskyddet för användning av den registrerades
rättigheter och andra kontakttaganden bör göras per e-post till den dataskyddsansvariga på
adressen ari.sauros@jytyliitto.fi. Den registrerade kan också ta kontakt personligen eller
skriftligt till adressen nedan:
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Ari Sauros
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
14. Ändringar i denna redogörelse för dataskyddet
Denna redogörelse för dataskyddet uppdateras då och då exempelvis då lagstiftningen
ändras. Denna redogörelse för dataskyddet uppdaterades senast 16.5.2018.

