
Dataskyddsbeskrivning

För att du ska kunna vara medlem i delegationen förutsätts det att vi behandlar dina personuppgifter. Du
har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter samt att begära att uppgifterna ska rättas eller att
behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Närmare information om dina rättigheter kan du få av din
kontaktperson eller av dataskyddsombudet.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES NAMN OCH ADRESS

Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET

Justitieministeriets dataskyddsombud kan kontaktas på adressen tietosuojavastaava.om@om.fi.

2. KONTAKTPERSON I REGISTRERINGSÄRENDEN

Peter Kariuki / Mia Luhtasaari
Justitieministeriet, avdelningen för demokrati och offentlig rätt
fornamn.efternamn@om.fi eller etno.om@om.fi

3. REGISTRETS NAMN

ETNO (Delegationen för etniska relationer) medlemsregister.

4. ÄNDAMÅL MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER

Uppgifterna i registret används för tillsättandet av delegationen, ordnandet av verksamheten och för
kommunikationen. Grunden för behandlingen av personuppgifterna är skötseln av en lagstadgad
förpliktelse för justitieministeriet (Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
(771/2015).

5. FÖRVARING AV UPPGIFTER

Uppgifterna förvaras under delegationens mandattid, som är fyra år. Uppgifterna raderas ur arkiven efter
ett (1) år från det att mandattiden har gått ut.

6. UPPGIFTSKÄLLAN

Personuppgifterna ges av de registrerade eller av de organisationer som representerar dem. Uppgifterna
ges i samband med ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter.

7. RÄTTEN ATT KONTROLLERA ATT UPPGIFTERNA ÄR KORREKTA, UPPDATERADE OCH FULLSTÄNDIGA

Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som ges i ansökan, och kan vid behov rättas.

8. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret innehåller följande uppgifter:

Organisationens namn (registrerade namn på föreningar)

Förslagen medlem

mailto:tietosuojavastaava.om@om.fi


Föreslagen ersättare

Titel

Föreningens namn

E-postadress

Telefonnummer

9. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL UTOMSTÅENDE

Personuppgifter får lämnas ut enligt vad som förpliktas eller tillåts i lag. Personuppgifterna behandlas av
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori för justitieministeriets räkning. Namnen
på medlemmarna i den nationella delegationen offentliggörs i statsrådets tjänst för projektinformation och
på delegationens webbsida https://oikeusministerio.fi/sv/delegationen-for-etniska-relationer. Uppgifter
lämnas ut till de regionala delegationernas samordnare av etniska relationer som finns vid NTM-
centralerna. Personuppgifter får inte lämnas ut till tredjeland eller internationella organisationer.

10. KLAGOMÅL

Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till
tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen.

Ytterligare information: https://tietosuoja.fi/sv/framsida.
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