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Interpedia rf:s medlemsregister
Chefen för adoptionstjänsten Salla Hari,
salla.hari@interpedia.fi
I registret behandlas Interpedias medlemmars och
tidigare medlemmars personuppgifter.
Registrets användningsändamål är att upprätthålla
aktuell information om Interpedias medlemmar
under medlemskapet. Registret uppdateras och
utvecklas och uppgifterna används för
marknadsföring. Även avslutade medlemskap
dokumenteras i registret.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på:
1) Interpedias rättsliga förpliktelse att
upprätthålla en förteckning över sina
medlemmar
2) berättigat intresse dvs. ett på frivillig grund
upprättat medlemskap
I registret behandlas medlemmarnas person- och
kontaktuppgifter samt övriga för medlemskapet
nödvändiga uppgifter. Dessa uppgifter är:
1. Namn, adress, e-postadress
2. Anslutningsdatum
3. Språk för medlemsinformation
(finska/svenska)
4. Informationskanal (e-post/post)
5. Uppgifter om medlemsavgift
6. Eventuell ytterligare information som
medlemmen uppgett, t.ex. yrke,
telefonnummer
Registrets uppgifter inhämtas från de registrerade.
Registeruppgifterna i elektronisk form är skyddade
och sparade i Interpedias kundhanteringssystem
där åtkomsten är begränsad, så att endast personer
som behöver uppgifterna i sitt arbete har åtkomst.
Dessa personer har personliga användarnamn och
lösenord till registret.
Personuppgifterna är skyddade från utomstående
och deras användning övervakas. Datorerna och
lagringsenheterna är skyddade med personliga
användarnamn och lösenord.
Interpedia lämnar i regel inte ut uppgifter ur
registret till tredje part. Personuppgifter kan lämnas
ut till registrets administratör som fungerar som
personuppgiftsbiträde. Personuppgifter kan
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Regelmässigt utlämnande och översändande av
uppgifter utanför Europeiska unionen (EU) eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Lagringsperiod för personuppgifterna

Den registrerades rättigheter

överföras till en ny tjänsteleverantör om
personuppgiftsbiträdet byts ut.
Den personuppgiftsansvariges samarbetspartner
som sköter den tekniska driften och behandlingen
av registret kan överföra personuppgifter i enlighet
med gällande lagstiftning om personlig integritet
och enligt denna dataskyddsbeskrivning.
Interpedia lämnar inte regelmässigt ut uppgifter ur
registret till områden utanför EU eller EES.
Medlemmarnas personuppgifter lagras så länge
som medlemskapet fortgår.
Efter att medlemskapet avslutats sparas
personuppgifterna i högst fem år.
Den registrerade har rätt att när som helst invända
mot behandlingen av sina personuppgifter för
direkt marknadsföring. Interpedia lämnar inte ut
den registrerades personuppgifter till tredje part för
att användas i direkt marknadsföring. Den
registrerade kan ge kanalspecifikt samtycke eller
förbud för direkt marknadsföring.
Dessutom har den registrerade i enlighet med
gällande lagstiftning om dataskydd i princip rätt att
när som helst:
- få information om behandlingen av sina
personuppgifter;
- få tillgång till sina egna uppgifter och granska de
egna uppgifterna som behandlas;
- kräva att inexakta och felaktiga personuppgifter
rättas och bristfälliga uppgifter kompletteras;
- kräva radering av sina personuppgifter;
- återkalla sitt samtycke och invända mot
behandling av sina personuppgifter till den del
behandlingen av personuppgifterna grundar sig på
den registrerades samtycke;
- kräva begränsning av behandlingen av sina
personuppgifter.
Den registrerade ska framställa en begäran om
ovannämnda rättighet enligt punkten Kontakt i
denna dataskyddsbeskrivning. Interpedia kan be
den registrerade att skriftligen precisera sin
begäran och bekräfta sin identitet innan den
behandlar begäran. Interpedia kan vägra att
genomföra en begäran på grund av en i tillämplig
lag stadgad grund. Personuppgifter som ingår i
registret och som med hänsyn till ändamålet med
behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller
föråldrade rättas, raderas eller kompletteras utan
onödigt dröjsmål på den personuppgiftsansvariges
eget initiativ eller på yrkande av den registrerade.
Den registrerade kan begära att få en uppgift
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korrigerad genom att kontakta den
personuppgiftsansvarige. Begäran ska framföras
skriftligen med egenhändig underskrift.
Rätten att lämna in klagomål hos en
tillsynsmyndighet

Var och en som är registrerad har rätt att lämna in
ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet eller
till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där
personens boningsort eller arbetsplats är belägen,
ifall den registrerade anser att hans eller hennes
personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig
dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Begäran som gäller utövande av den registrerades
rättigheter, frågor angående denna
dataskyddsbeskrivning och övriga kontakter ska
göras per e-post till adressen:
toimisto@interpedia.fi. Den registrerade kan även
ta kontakt personligen eller skriftligen på adressen:
Interpedia rf
Stationskarlsgatan 4 B
00520 Helsingfors
Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras
exempelvis då lagstiftningen ändras. Detta
meddelande har senast uppdaterats 15.6.2018.

Ändringar i denna beskrivning
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