Dataskyddsbeskrivning för evenemangsregistret
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19
Hankkija Oy har förbundit sig att skydda integriteten av de personer som finns i registret. I
denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur vi behandlar uppgifter om personer som
finns i vårt evenemangsregister, till exempel hur uppgifter samlas in, används, lagras och
skyddas.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är:
Hankkija Oy
PB 390, 05801 HYVINGE
För att få veta mer om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter hos oss kan du skicka e-post till:
tietosuojavastaava@hankkija.fi.

Vilka uppgifter om en person kan komma att samlas in?
Hankkijas evenemangsregister innehåller följande:
• Namn
• Kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer och e-postadress
• Uppgifter om evenemanget
Personuppgifter samlas in direkt från den registrerade i samband med anmälan.
Uppgifter kan också inom lagens ramar kombineras med andra uppgifter i Hankkija Oy:s
personregister.

Vad används personuppgifterna till och på vilka rättsliga grunder?
Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är att:
•
•

att planera evenemanget
att genomföra feedbackenkäter.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke.

Hur lagras och skyddas uppgifterna i registret?
Uppgifterna i registret lagras i datasystem som skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska
åtgärder. Alla personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och olaglig radering, ändring,
utlämnande eller överföring av uppgifter eller annan olaglig behandling.
Vi har utfärdat regler för användningen av registret, och personuppgifter får endast behandlas av på
förhand namngivna personer med fastställda behörigheter. För att få använda våra system som innehåller
personuppgifter måste man ha ett användarnamn och lösenord. Kraven i EU:s dataskyddsförordning som
trädde i kraft den 25 maj 2018 har beaktats vid behandlingen av personuppgifter.

Vem behandlar den registrerades personuppgifter?
Endast medarbetare som behandlar personuppgifter i sitt arbete har åtkomst till registret. Vår personal
är utbildad i att behandla personuppgifter på korrekt sätt med tanke på dataskydd. Vi använder oss av
betrodda avtalspartner, vilket gör att vi kan överföra uppgifter till tredje parter. Vi har tagit hänsyn till
kraven i EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning i avtalen med alla våra partner.

Hur länge lagras personuppgifterna i registret?
Hankkija Oy lagrar personuppgifterna i evenemangsregistret så länge det är nödvändigt för
evenemangsarrangemangen. Personuppgifterna raderas omgående efter avslutat evenemang.

Vilka rättigheter har den registrerade?
Den registrerade har rätt att
•
•
•
•

begära tillgång till sina personuppgifter och få uppgifterna i elektronisk form
begära rättelse eller radering av personuppgifter som rör den registrerade
begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av personuppgifter
bli informerad om personuppgiftsincidenter som rör personuppgifter.

Den registrerade kan be information om behandling av personuppgifter eller utöva sina rättigheter
som registrerad genom att kontakta Hankkija Oy:s kundtjänst på asiakaspalvelu@hankkija.fi, 010 40
22020.

Hur kan den registrerade påverka användningen av sina uppgifter?
Den registrerade kan avanmäla sig genom att kontakta Hankkijas kundtjänst:
asiakaspalvelu@hankkija.fi, 010 40 22020.

Kommer den registrerades uppgifter att lämnas ut till tredje parter?
Uppgifter kan endast lämnas ut utanför Hankkija Oy för de delar som det är nödvändigt med tanke på
behandlingsåtgärderna.
Följande personuppgifter kan komma att lämnas ut:
•
•
•

Till en samarbetspartner som producerar publiceringstjänster: namn- och
adressuppgifter för postning av engångskaraktär
Till en operatör: telefonnummer för sändning av engångskaraktär (sms)
till tjänsteleverantörer om de tekniska lösningarna kräver detta.

Uppgifter kan endast överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet på grunder som anges i dataskyddslagstiftningen, till exempel när tjänsteleverantörer
behandlar personuppgifter i den personuppgiftsansvariges räkning.

Får denna dataskyddsbeskrivning ändras?
Hankkija Oy förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning till följd av utvecklingen av
tjänster och ändringar i lagstiftningen. Registrerade kunder informeras om betydande ändringar i
dataskyddsbeskrivningen i samband med att villkoren uppdateras.
Hankkija Oy rekommenderar att de registrerade regelbundet tar del av dataskyddsbeskrivningens innehåll.

Vem kan den registrerade kontakta?
När det gäller frågor om integritet, behandlingen av uppgifter och dataskyddsbeskrivningen kan den
registrerade skicka e-post till: tietosuojavastaava@hankkija.fi.
I övriga ärenden kan du vända dig till Hankkija Oy:s
kundtjänst: asiakaspalvelu@hankkija.fi.

