Dataskyddsbeskrivning för NTM-centralernas meddelandetjänst
10 § i personuppgiftslagen (523/99)
EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679
upprättad 8.6.2018

1. Registeransvarig
UF-centret

2. Registrets namn
Adressregister för NTM-centralernas meddelandetjänst

3. Person som ansvarar för registerärenden
Kontaktperson:
Sari Byman
UF-centret, Informations- och kommunikationsenheten, Nättjänster-gruppen
PB 1000, 50101 ST MICHELS
Tfn 0295 028 671
ely@verkkopalvelut.zendesk.com

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att sända meddelanden till personer som
beställt dem samt till media. Uppgifterna används inte för andra ändamål och utlämnas inte till
utomstående.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla uppgifter om kunder enligt följande gruppering:



Namn
E-postadress

6. Informationskällor
Registret sammanställs i beställningstjänsten för NTM-centralernas meddelanden samt vad gäller
media från internetkällor som är allmänt tillgängliga.

7. Utlämna och överföra uppgifter
Registeransvarige överlåter inte kundernas personuppgifter till andra ändamål och inte till
utomstående.

8. Uppgifternas förvaringstid
Registeransvarige förvarar uppgifterna bara under tiden för registrets användningsändamål.

9. Skyddande av registret
Databaserna, dit uppgifter sparas, är tekniskt och fysiskt skyddade, så att utomstående inte har
tillgång till dem. Tillgång till uppgifterna har enbart de som behöver det för sina arbetsuppgifter.

10. Rätt att granska och korrigera, samt radera uppgifter
Registrerade har rätt att när som helst ångra sin beställning på meddelanden.
Registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret, rätt att kräva att felaktiga personuppgifter
korrigeras och rätt att be att personuppgifter raderas ur registret.
Begäran om granskning, korrigering eller radering ska sändas skriftligt och undertecknad till
personen som ansvarar för registerärenden. Registrerade kan även själv radera sina uppgifter och
sin beställning via länken Jag vill sluta beställa på meddelanden, i slutet på e-postlänken i
meddelandet.

11. Rätt att överföra och förbjuda
Registrerade har rätt att få personuppgifter som hen lämnat till
registeransvariga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om
behandlingen baseras på samtycke eller avtal och behandlingen utförs automatiskt.
Registrerade har rätt att i enlighet med 18 artikeln i EU:s dataskyddsförordning begränsa
behandlingen av
uppgifter.

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Registeransvarige behåller rätten att uppdatera och ändra dataskyddsbeskrivningen. Om
lagstiftningen så kräver meddelar vi den registrerade om det.

