
DATASKYDDSBESKRIVNING 
 
Allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016) 
 

1. Registerförare 
Kehitysvammaliitto ry/FO-nummer: 0116608-8 
Spannmålsvägen 4 A 
00700 Helsingfors 
Telefon: (09) 348 090 (växel) 
 

2. Kontaktperson för registerärenden 
Namn: Susanna Hintsala 
Telefon: 040 741 61 79 
E-post: susanna.hintsala@kvl.fi 
 

3. Dataskyddsombud 
Namn: Marko Peltomäki 
Telefon: (09) 348 092 62 
E-post: marko.peltomaki@kvl.fi 
 

4. Registrets namn 
Aktörer som har förbundit sig till att utveckla boende på webbplatsen Boendeinitiativ 
 

5. Laglig grund för och ändamål med behandling av personuppgifter 
Grunden för behandling av personuppgifter är personens samtycke. 
Registeruppgifterna används 

a) för att säkerställa att uppgifterna om organisationer och privatpersoner som har förbundit 
sig till att utveckla boende på webbplatsen Boendeinitiativ är korrekta, 

b) för att tillhandahålla kontaktuppgifter om personer som kan ge tilläggsinformation om den 
verksamhet och de organisationer som publiceras på webbplatsen Boendeinitiativ och 

c) för att informera om partnerskap i anslutning till Boendeinitiativ. 
 

6. Registrets sakinnehåll, uppgifter som registreras 
a) Om privatpersoner registreras namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer. De här 

uppgifterna publiceras inte. 
b) Om kontaktpersoner för organisationer registreras organisationens namn och gatuadress 

samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. Organisationens namn 
publiceras. Övriga uppgifter (personens namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer) 
publiceras inte. 

c) Fotografi i anslutning till organisationen, förutsatt att kontaktpersonen har sänt ett sådant. 
Om personer som finns på fotografiet registreras samtycke till att fotografiet får publiceras 
samt personuppgifter som namn och kontaktuppgifter. Fotografier publiceras. Namn på 
eller kontaktuppgifter om personer som finns på fotografier publiceras inte. 

 
7. Regelenliga informationskällor 

Uppgifter fås direkt av den registrerade eller hens företrädare. 
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8. Överlåtelse och överföring av uppgifter till områden utanför EU och EES 
Uppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES, och uppgifter överlåts inte till externa 
sektorer med undantag för den server på vilken personuppgifterna lagras och som vår 
serviceleverantör administrerar och säkrar. 
Uppgifter kan ändå överlåtas till behöriga myndigheter eller andra sektorer på basis av krav som 
ställs med stöd av gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. 
 

9. Principer för skydd av registret och lagring av uppgifter 
Det elektroniska registret är skyddat med hjälp av moderna tekniska lösningar (brandväggar, 
personliga användarnamn och lösenord, serviceleverantörens andra tekniska lösningar). 
 
Användningsrätt till registret har endast de personer som står i anställningsförhållande till 
Kehitysvammaliitto ry och som i sitt arbete behöver uppgifterna i fråga. Dessa personer har 
tystnadsplikt och egna personliga användarnamn och lösenord. Uppgifterna lagras till slutet av år 
2023 (31.12.2023). Före detta kan den registrerade själv framföra önskan om att uppgifterna 
raderas till kontaktpersonen för registerärenden (punkt 2.). 
 

10. Rätt till insyn, rätt att återta samtycke och rätt att bli raderad ur registret 
Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter som registrerats i personregistret och rätt 
att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas om det finns laglig grund för det. Den 
registrerade har också rätt att återta ett samtycke eller ändra det. 
 
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016) har den registrerade rätt att begränsa 
och motsätta sig behandling av uppgifter och rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av 
personuppgifterna till tillsynsmyndigheten. 
 
Den registrerade har rätt att på grund av särskilda personliga skäl motsätta sig profilering av sig 
själv och andra åtgärder då behandlingen av uppgifterna baserar sig på ett kundförhållande mellan 
den registrerade och registerföraren. Registerföraren kan neka att bifalla den registrerades 
anhållan på basis av lagstiftning. Den registrerade har också rätt att avgiftsfritt motsätta sig 
behandling av uppgifterna inklusive profilering till den del den anknyter till direktmarknadsföring. 
 
Alla kontakter och förfrågningar i anslutning till den här beskrivningen ska framföras skriftligen 
eller personligen till kontaktpersonen för registerärenden (punkt 2.). 
 
Genom att kontakta kontaktpersonen för registerärenden (punkt 2.) kan en person som finns 
registrerad raderas ur registret. 
 

11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen 
Kehitysvammaliitto ry förbehåller sig rätten att ändra den här dataskyddsbeskrivningen, som är 
uppdaterad 12.12.2018. 


