DATASKYDDSBESKRIVNING
27.1.2022

Ansökan till luciaaktiviteter – information till den registrerade
I det följande beskrivs hur dina personuppgifter behandlas i samband med ansökan och vilka
rättigheter du har som sökande.
1.

Personuppgiftsansvarig
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.
Styrmansgatan 10
22100 Mariehamn
Kontaktperson:
Sandra Jourdan
sandra.jourdan@folkhalsan.ax
0400627435

2.

Dataskyddsombud
Folkhälsans dataskyddsombud Johan Huldén, chefsjurist
dataskydd(at)folkhalsan.fi

3.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att hantera anmälningar till
Folkhälsans luciaaktiviteter på Åland, för behovsprövning av anmälningarna med
beaktande av luciainsamlingens syfte och för att kunna planera och verkställa
aktiviteterna på bästa möjliga sätt. Behandlingen grundar sig på den
personuppgiftsansvariges berättigade intresse.
Till den del uppgifterna inkluderar s.k. särskilda personuppgiftskategorier grundar sig
behandlingen på den registrerades uttryckliga samtycke.

4.

Personuppgifter som behandlas och uppgiftskällor
Personuppgifter samlas in från den sökande genom ansökningsblanketten.
Ansökningsblanketten kan innehålla uppgifter om:
-

Den sökande:
o Namn
o Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
o Antal minderåriga barn
o Allergier och övriga uppgifter om sökande/dennes familj som kan ha
betydelse för deltagande i aktiviteterna

-

Den sökandes barn:
o Namn
o Ålder
o Eventuella allergier

-

Eventuell partner som deltar i aktiviteten
o Namn
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o
o

-

5.

Kontaktuppgifter (telefonnummer)
Allergier och övriga uppgifter om sökande/dennes familj som kan ha
betydelse för deltagande i aktiviteterna

Övriga uppgifter:
o Uppgifter om familjens situation och behov vilka är av betydelse för
behovsprövning och för förverkligande av aktiviteterna

Behandlingstid
Ansökningarna sparas tills den sista aktiviteten för året slutförts varefter de raderas.

6.

Mottagare av personuppgifterna
Förutom i lagstadgade fall överlåts personuppgifter inte utanför Folkhälsan utan den
registrerades samtycke. Inom organisationen behandlas uppgifterna enbart av
anställda som direkt deltar i planeringen av aktiviteten.
Den personuppgiftsansvariga kan i behandlingen anlita underleverantörer som
behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning och enligt dennes
instruktioner. Den personuppgiftsansvariga anlitar enbart underleverantörer som
förbundit sig till att uppfylla kraven i den allmänna EU-förordningen och säkerställa
att dina rättigheter skyddas.

7.

Skydd av personuppgifterna
Eventuella manuella uppgifter lagras i låsta utrymmen. Elektroniska uppgifter sparas
på den personuppgiftsansvariges egen server som är skyddad på vederbörligt sätt mot
obehörigt tillträde. Endast namngivna personer har åtkomst till uppgifterna. De
anställda omfattas av tystnadsplikt.
Ansökan sänds till den personuppgiftsansvariga via krypterad e-post eller per post.

8.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES
Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

9.

Automatiskt beslutsfattande
Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

10.

Den registrerades rättigheter
Som registrerad har du under vissa förutsättningar rätt att
-

få tillgång till dina personuppgifter
rätta dina personuppgifter
radera dina personuppgifter
begränsa behandlingen av dina personuppgifter
invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vänligen observera att tillämpning av de tre sistnämnda rätterna kan leda till att en
ansökan inte kan behandlas.
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Om behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att återkalla
samtycket. Återkallande av samtycke kan inverka på möjligheterna att behandla
ansökan och påverkar inte lagligheten i behandlingen innan samtycket återkallades.
Du kan utöva dina rättigheter företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande
till ovannämnd kontaktperson eller till dataskydd(at)folkhalsan.fi
Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina
personuppgifter behandlats på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen:
Dataombudsmannens byrå, besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors,
postadress: PB 800, 00531 Helsingfors, e-post: tietosuoja(at)om.fi, telefonväxel: 029
566 6700.

