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1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

 

Finlands Neuroförbund rf 
Vaihemäentie 10 
21250 Masku 

 

2. KONTAKTPERSON 

Mari Vilska 

mari.vilska@neuroliitto.fi 

Tfn +358 400 82 85 37 
 

 

3. REGISTRETS NAMN 
 

Finlands Neuroförbund rf:s kommunikations- och marknadsföringsregister 
 

4. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 

Finlands Neuroförbund rf behandlar personuppgifter i följande syften: kommunikation, 
marknadsföring och information, utveckling av tjänster, profilering (se beskrivning i punkt 11), 
opinions- och marknadsundersökningar samt övriga motsvarande adresserade utskick och andra 
nödvändiga åtgärder i samband med kundrelationer. 

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Neuroförbundets berättigade intresse 
(direktmarknadsföring), på kundrelationer mellan Neuroförbundet och den registrerade 
eller på den registrerades samtycke. 

 

Uppgifterna lämnas inte ut till externa serviceleverantörer. 
 

5. REGISTRETS INNEHÅLL OCH KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER 
 

Persongrupperna vars uppgifter kan behandlas är användare av den 
personuppgiftsansvariges tjänster, deltagare på Neuroförbundets evenemang, personer som 
kontaktat den personuppgiftsansvarige samt personer som gett sitt tillstånd till 
direktmarknadsföring. 

 

I registret behandlas de personuppgifter för ovannämnda grupper som är nödvändiga 
för registrets syfte. För registrerade som anmält sig till eller deltagit i den 
personuppgiftsansvariges evenemang eller själv lämnat ut sina personuppgifter kan 
uppgifterna inkludera bland annat den registrerades namn, ålder eller födelsedatum, 
modersmål, telefonnummer, adress och andra kontaktuppgifter, till exempel e-
postadress. Övriga uppgifter som behandlas är uppgifter om tillstånd till och förbud mot 
direktmarknadsföring, andra identifieringsuppgifter som anknyter till 
direktmarknadsföring samt anteckningar om förändringar av uppgifterna.  

mailto:mari.vilska@neuroliitto.fi


6. PERSONUPPGIFTERNAS FÖRVARINGSTID 
 

Neuroförbundet förvarar personuppgifter i sitt kommunikations- och marknadsföringsregister 
om inte den registrerade särskilt förbjudit direktmarknadsföring (förbudsrätt). I sådana fall ingår 
endast en anteckning om förbudet mot direktmarknadsföring i registret, och övriga uppgifter 
raderas. 

 

7. REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR 
 

Personuppgifter samlas in i samband med olika evenemang (mässor, förbundets egna evenemang, 
studentträffar etc.), via förbundets digitala servicekanaler eller direkt från den registrerade själv. 
Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras exempelvis från register som upprätthålls av 
fackförbund och studerandeföreningar eller andra motsvarande register. 

 

8. KAKOR OCH MOTSVARANDE TEKNIK 
 

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator eller annan 
enhet. Kakor gör det möjligt att känna igen enskilda användare. 

 

Neuroförbundet använder kakor på sin webbplats för att tillhandahålla tjänster och underlätta 
deras användning. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor. Kakorna och 
uppgifterna som samlas in med dem används även för att analysera webbplatsens funktion och 
användning, förbättra säkerheten, övervaka användningen samt utveckla tjänsterna. 

 

Kakor och uppgifterna de ger kan även användas för riktad kommunikation, marknadsföring 
och innehållsproduktion på webbplatsen. I praktiken innebär det att vi efter att du besökt vår 
webbplats kan göra reklam för det innehåll du tittat på eller för vår webbplats. 

 

Användaren kan ge sitt samtycke till användning av kakor eller förbjuda kakor via webbläsarens 
inställningar. Användaren kan vid behov välja bort intressebaserad reklam och riktat innehåll 
som bygger på kakor på adressen: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val. 

 

Användningen av kunduppgifter för riktade annonser på Facebook kan begränsas 
här: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. 

 

För att förbättra användarvänligheten för sina tjänster kan Neuroförbundet genomföra 
undersökningar, där man sparar information om klickade länkar på webbplatsen för enskilda IP-
adresser. Enskilda personer går inte att identifiera utifrån IP-adressen. 

 

9. REGELBUNDEN ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER 
 

Personuppgifterna i kommunikations- och marknadsföringsregistret kan överföras eller lämnas ut 
till aktörer som på Neuroförbundet eller för Neuroförbundets räkning arbetar med produktion, 
utveckling och upprätthållande av förbundets tjänster och kommunikation, till exempel inom en 
servermiljö. I sådana fall används dock personuppgifterna i praktiken endast av Neuroförbundets 
anställda (t.ex. när de skriver nyhetsbrev). 

 

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


10. BESKRIVNING AV REGISTRETS SKYDDSPRINCIPER 
 

Endast behöriga anställda eller samarbetspartners har tillgång till digitalt material med sina 
personliga användarnamn och lösenord. Varje användare har tillräckliga användarrättigheter för 
att utföra sin uppgift, men i övrigt är rättigheterna så begränsade som möjligt. Obehörig åtkomst 
förhindras med bland annat brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. Alla användare har 
tystnadsplikt. 

 

Manuellt material, till exempel utskrifter av deltagarlistor, förvaras endast så länge det är 
nödvändigt för aktiviteten i fråga, varefter de förstörs omedelbart. 

 

11. PROFILERING 
 

Neuroförbundet kan som en del av behandlingen av personuppgifter sparade i kommunikations- 
och marknadsregistret använda sig av profilering. Syftet med profileringen är att kunna rikta vår 
kommunikation och marknadsföring bättre. 

 

12. DEN REGISTRERADES RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG BEHANDLINGEN AV SINA PERSONUPPGIFTER 
OCH DIREKTMARKNADSFÖRING (RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR) 

 

Den registrerade har rätt att invända mot profilering och annan behandling av den registrerades 
personuppgifter utförd av Neuroförbundet till den del som grunden för behandlingen är ett 
kundförhållande mellan Neuroförbundet och den registrerade. 

 

Den registrerade kan anmäla sin invändning enligt punkt 15 i denna dataskyddsbeskrivning, 
varefter direktmarknadsföring inte längre kommer att skickas till den registrerade. Den 
registrerade kan ge sitt samtycke till eller förbjuda kommunikation och marknadsföring separat 
för olika kanaler. 

 

13. DEN REGISTRERADES ÖVRIGA RÄTTIGHETER VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 

13.1. Rätt till information 
 

Den registrerade har med de undantag som anges i personuppgiftslagen rätt att få tillgång till och 
kontrollera vilka uppgifter som rör den registrerade som finns sparade i Neuroförbundets 
kommunikations- och marknadsföringsregister. En begäran ska skickas in enligt punkt 14 i denna 
dataskyddsbeskrivning. Rätten till information kan begränsas på de grunder som anges i lagen. 
Rätten till information kan i regel utövas gratis. 

 

13.2. Korrigering och radering av uppgifter samt rätt till begränsning av behandlingen 
 

Den registrerade ska utan onödigt dröjsmål på eget initiativ korrigera, radera eller 
komplettera felaktiga uppgifter i registret efter att ha fått kännedom om eller själv 
upptäckt felet. 

 

En begäran om korrigering ska skickas till Neuroförbundet enligt punkt 14 i denna 
dataskyddsbeskrivning. 



Den registrerade har även rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar 
behandlingen av personuppgifterna under den tid som den registrerade väntar på 
Neuroförbundets svar angående korrigering eller radering av uppgifterna. 

 

13.3. Rätt till dataportabilitet och rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet 
 

Till den del som den registrerade själv lämnat ut uppgifter till Neuroförbundets 
kommunikations- och marknadsföringsregister som behandlas med den registrerades samtycke, 
har den registrerade rätt att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format och rätt att överföra 
uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

Om den personuppgiftsansvarige inte har följt gällande dataskyddslagstiftning har den 
registrerade har rätt att anföra klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet. 

 

13.4. Övriga rättigheter 
 

Om behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades samtycke har den registrerade 
rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Neuroförbundet i enlighet med punkt 14 i 
denna dataskyddsbeskrivning. 

 

14. KONTAKT 
 

Förfrågningar och begäranden ska framföras skriftligen eller personligen till den kontaktperson som 

anges i punkt 2. 

 

15. FÖRÄNDRINGAR AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN  
 
Om vi förändrar denna dataskyddsbeskrivning kommer förändringarna att markeras och datumet för 
förändringen anges. Vid betydande förändringar kan vi även informera dig på annat sätt, till exempel 
per e-post eller genom ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du besöker vår 
webbplats regelbundet för att få kännedom om eventuella förändringar. 

 


