DATASKYDDSBESKRIVNING – NYHETSBREV
Upprättats den 11 maj 2018
Registeransvarig
Finland-Samfundet rf, Mariegatan 8, 00170 Helsingfors, info@suomi-seura.fi, 09-684 1210
Kontaktperson
Medlemssekreterare Päivi Kukkakorpi, 09-6841 2129
Registrets namn
Nyhetsbrevregister hos Finland-Samfundet rf
Syfte med behandling av personuppgifter
Uppgifter i nyhetsbrevregistret används för elektroniska nyhetsbrevet, medlems- och
marknadsföringskommunikation, enkäter, utveckla tjänster och statistik.
Beskrivning av registrerade grupper och personuppgiftsgrupper, registrets datainnehåll
Namn, e-postadress, beställnings- och avbeställningsuppgifter.
Normala informationskällor
Registret baserar sig på uppgifter i formuläret för att beställa nyhetsbrevet. De som beställt
nyhetsbrevet med detta formulär på våra webbsidor eller i vår webbutik och nya
medlemmar läggs till elektroniska förteckningen över mottagare av nyhetsbrevet hos
Finland-Samfundet rf.
Grupper till vilka personuppgifter lämnas
Uppgifter lämnas inte till utomstående om inte detta förutsätts på grund av finländska
myndighetsåtgärder.
Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter lämnas inte utanför EU eller EES.
Förvaringstid för uppgifter
Så länge som kunden vill motta nyhetsbrevet.
Beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
A Manuellt material
Det finns inte manuellt registermaterial.
B Uppgifter som databehandlas
Uppgifterna finns hos tillhandahållaren av nyhetsbrevtjänsten Koodiviidakko Oy på en server
som skyddats mot intrång. Nyckelpersoner hos Koodiviidakko Oy har tillgång till databasen
för att lösa problem.

Det krävs ett användarnamn och lösenord för att använda registret. Tillgång ges en anställd
på Finland-Samfundet rf till vars ställning och uppgifter denna tillgång hör. Varje användare
har en egen användar-id.
Registrerades rätt till insyn
Registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret och få kopior av dem.
En kontrollbegäran ska lämnas skriftligen till kontaktpersonen för registret.
Rätt att kräva att uppgifter rättas
Ber registrerade att uppgifter om dem ska rättas korrigerar eller kompletterar
registeransvarige uppgifterna om registrerade i registret.
Övriga rättigheter som rör behandling av personuppgifter
Nyhetsbrevet kan avbeställas när som helst via den länk som finns i slutet av varje
nyhetsbrev eller med ett elektroniskt formulär på webbsidorna för Finland-Samfundet rf
(http://uutiskirje.suomi-seura.fi/) eller genom att sända ett e-postmeddelande
(info@suomi-seura.fi).
Registrerade har rätt att förbjuda registeransvarige att behandla uppgifter om dem för
direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och
opinionsundersökningar samt personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska meddelas
kontaktpersonen för registret.

