Uppdaterad: 21.1.2021

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR UTBILDNINGS- OCH EVENEMANGSREGISTRET
1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER
Finlands Neuroförbund rf (FO-nummer 0282482-0)
Vaihemäentie 10
21250 Masku
Kontaktperson i personuppgiftsfrågor
Virve Koivisto
fornamn.efternamn@neuroliitto.fi
tfn 040 714 9733
Neuroförbundets dataskyddsombud
Virve Koivisto
fornamn.efternamn@neuroliitto.fi
tfn 040 837 4370
2. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Personuppgifter behandlas för
- hantering av utbildningar och evenemang som Neuroförbundet arrangerar
- anmälan eller ansökan till utbildning
- kommunikation med personer som deltar i eller anmält sig till evenemang samt fakturering
- statistik om evenemang och deltagare samt rapportering av den.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är
-

den registrerades uttryckliga samtycke.

3. PERSONUPPGIFTSGRUPPER SOM BEHANDLAS
Neuroförbundet samlar endast in sådana personuppgifter om de registrerade som är väsentliga och
nödvändiga för de användningssyften som angetts i denna beskrivning.
Dessa personuppgifter kan tillhöra följande personuppgiftsgrupper:
- den registrerades kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
- kost, hjälpmedel, personlig assistans, medlemsförening eller annan
bakgrundsorganisation, åldersgrupp, kön, diagnos
- andra tilläggsuppgifter som personen själv vill ange för arrangörerna av utbildningen
eller evenemanget.

4. INFORMATIONSKÄLLOR
Uppgifter samlas in av den registrerade själv. Anmälningar eller ansökningar till utbildningar och
evenemang tas i regel emot via ett elektroniskt hanteringssystem. En del av anmälningarna eller
ansökningarna kan inkomma per e-post eller telefon, varvid uppgifterna överförs till det
elektroniska system som används för evenemanget i fråga. Personuppgifter kan även samlas in av
fastighetsägarens video- och kameraövervakningssystem med inspelning.
5. ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
Vi använder oss av underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter. Verktyget för
evenemangshanteringen används och upprätthålls genom en molntjänst som tillhandahålls av
Vitec-Avoine Oy. Respons från deltagarna samlas med enkätverktyget Webropol som används och
upprätthålls genom en molntjänst som tillhandahålls av Webropol Oy.
Uppgifter om deltagarens namn, kost, hjälpmedel och assistent lämnas i samband med anmälan till
tjänsteleverantören som ansvarar för inkvarterings- och restaurangtjänsterna. Till
tjänsteleverantören som ansvarar för transporttjänster lämnas uppgifter om deltagarens namn,
hjälpmedel och eventuell assistent. Vid behov lämnas uppgifter ut till studiecentralen Sivis för
ansökan om stipendium eller till någon annan samarbetspartner om det är nödvändigt för att
arrangera evenemanget. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till tredje parter. Ett sammandrag över
anonyma deltagaruppgifter förmedlas till experter som anlitas vid evenemangen.
Rapporter och statistikuppgifter om evenemangen innehåller anonyma uppgifter om deltagarna
och mottagen respons.
Avtal som uppfyller kraven i gällande lagstiftning tecknas med tjänsteleverantören och
underleverantören.
Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför EU/EES-området. Vi lämnar inte ut personuppgifter
utanför EU/EES-området.
6. SKYDD OCH FÖRVARINGSTID FÖR UPPGIFTERNA
Vid behandling av personuppgifter strävar Neuroförbundet under alla omständigheter efter att
garantera ett ändamålsenligt skydd av personuppgifterna och dataskydd.
Endast särskilt utsedda personer i förbundet har tillgång till evenemangshanteringen och
Webropol-enkätverktyget där personuppgifterna finns sparade. Varje användare har ett
individuellt användarnamn och lösenord till respektive system. Personuppgifterna i
evenemangshanteringen finns i databaser i Vitec-Avoine Oy:s serverhall. Uppgifterna i Webropol
finns i Nebula Oy:s servercentraler.

Den personuppgiftsansvarige bedömer regelbundet om det är nödvändigt att förvara uppgifterna
med hänsyn till tillämplig lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige ansvarar dessutom i rimlig
omfattning för åtgärder som säkerställer att personuppgifter som inte överensstämmer med
registrets syfte, är föråldrade eller felaktiga inte förvaras i registret. Den personuppgiftsansvarige
korrigerar eller raderar sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål.
Alla Neuroförbundets anställda som behandlar personuppgifter har enligt uttryckliga
sekretessförbindelser i arbetsavtalslagen tystnadsplikt om uppgifter som omfattas av dataskyddet.
Vi förvarar personuppgifterna som behövs för att arrangera evenemang och utbildningar så länge
evenemanget pågår och i varje fall tills eventuella betalningar eller andra administrativa åtgärder i
anslutning till evenemanget genomförts. Deltagaruppgifter (namn och bakgrundsorganisation) för
evenemangen arkiveras. Manuellt material, till exempel utskrifter av deltagar- och
anmälningslistor, förvaras endast så länge det är nödvändigt för arrangemang av evenemanget eller
utbildningen i fråga, varefter de omedelbart förstörs.
7. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter och kräva rättelse eller radering av
felaktiga uppgifter utan onödigt dröjsmål, om lagliga grunder till det föreligger. Den registrerade
kan ändra eller återkalla sitt tidigare samtycke till behandling av personuppgifter.
Den registrerade har rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter,
samt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten. I samband med invändningar ska den
registrerade specificera orsaken till invändningen. Den personuppgiftsansvarige kan endast vägra
att tillmötesgå en invändning på de grunder som fastställs i lagen.
8. KONTAKT
Alla förfrågningar och begäranden ska framföras skriftligen eller personligen till de kontaktpersoner
som anges i punkt 1. Vi kontrollerar den registrerades identitet innan vi svarar. Vi svarar utan
onödigt dröjsmål, men senast inom en månad från att vi mottagit en begäran.
9. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN
Om vi gör ändringar i denna beskrivning, kommer vi att upprätthålla en versionshistorik med
daterade ändringar. Väsentliga ändringar meddelas de registrerade vid behov. Vi rekommenderar
att den registrerade besöker vår webbplats regelbundet för att få kännedom om eventuella
ändringar.

