
 

 

1. Personuppgiftsansvarig Namn 

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf 

Adress 

Banmästargatan 12 
00520 Helsingfors 

Andra kontaktuppgifter 

tfn 09-2727 910 

2. 
Kontaktperson/kontaktup
pgifter i frågor som gäller 
registret 

Begäran om kontakt 

Expert Saija Vähäkuopus (Skarppi) tfn 
09-2727 9218 

 

Sekreterare Anne Palm (SuPer-
tidningen) 09-2727 9197 

 
Studerandeombud Heli Saarinen 
(direktmarknadsföring, anmälningar till evenemang) 
09-2727 9150 

 

E-postmeddelanden via https://securemail.superliitto.fi, välj 
Intressentgruppsregister som mottagare. Via intressentgruppsregister-
adressen får alla kontaktpersoner och dataskyddsombudet e-
postmeddelandet. 
 
Adress 

Banmästargatan 12 
00520 Helsingfors 

Kontakt gällande allmänna dataskyddsärenden 

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf:s dataskyddsombud: 
Sakari Hulkkonen 
tfn 09-2727 9145 
E-postmeddelanden till skyddpostportalen 
https://securemail.superliitto.fi, välj Dataskyddsombud som mottagare. 

3. Registrets namn SuPer rf:s intressentgruppsregister 

4. Syftet med behandlingen 
av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter i registret över intressentgrupper riktar 
sig till personer som inte är medlemmar i SuPer. Personuppgifterna 
behandlas för kommunikations- och direktmarknadsföringsändamål 
förknippade med icke-medlemmar: 

 
• Tävlingar, omröstningar och enkäter i webbtidningen 
• Webbutbildningsmaterial för gästanvändare i Skarppi-

webbutbildningsmiljön 
• Direktmarknadsföring som riktas till icke-medlemmar om 

personen har gett särskilt samtycke till behandlingen av sina 
personuppgifter 

• Anmälan och kommunikation förknippade med evenemang som 
organiseras av SuPer 

• Uppgifter förknippade med administrationen av abonnemang på 
SuPers tidning i pappersformat 

 
Webbtidningen 
I webbtidningen behandlas icke-medlemmars personuppgifter för följande 
ändamål endast om hen deltar i något av följande (och ger sitt särskilda 
samtycke till behandlingen av personuppgifter): 

https://securemail.superliitto.fi/
https://securemail.superliitto.fi/


 

 

 • Tävlingar 
• Omröstning om den bästa artikeln 
• Korsordssvar 

 
SuPer-tidningen 

 
SuPer-tidningen abonneras också av icke-medlemmar vars 
abonnentuppgifter krävs för leveransen av papperstidningen. 
Abonnentuppgifterna behandlas endast om personen gav särskilt samtycke 
till behandlingen av sina personuppgifter då hen beställde 
papperstidningen. Som abonnentuppgifter behandlas: 

 

• Namn 
• Adress 
• Telefonnummer (om angiven) 
• Kundnummer 

 
Skarppi 

 
I Skarppi-webbutbildningsmiljön behandlas icke-medlemmars 
personuppgifter för följande ändamål endast om hen registrerar sig 
gästkoder och ger sitt särskilda samtycke1: 

 
• Riktning och publikation för Skarppi-gästanvändare av 

webbutbildningsmaterial avsett för icke-medlemmar samt 
meddelanden relaterade till Skarppi 

Direktmarknadsföring och evenemang 
 

Kommunikation/direktmarknadsföring för SuPers tjänster kan riktas till 
den registrerade och dennes uppgifter i anknytning till anmälan till 
evenemang kan administreras endast om hen har gett särskilt samtycke till 
detta. 

 

I behandlingen av personuppgifter tillämpas principen om 
ändamålsenlighet och behandlas den minsta mängden personuppgifter 
som är absolut nödvändig för tjänsten, endast i de tjänster vari den 
registrerade har gett sitt särskilda samtycke till denna behandling. 

5. Registrets 
informationsinnehåll 

Skarppi 

 
• E-postadress 
• Användarnamn 
• Lösenord 
• Förnamn och efternamn 
• Ort 
• Hemland 

 
Webbtidningen 

 
• Ålder 

• Namn 

 

1 Gästkoder registreras på adressen: https://super-verkkokoulutus.superliitto.fi/login/signup.php 

https://super-verkkokoulutus.superliitto.fi/login/signup.php


 

 

 • Adressuppgifter 
• Postnummer 
• Postanstalt 
• Postningsadress 
• Telefonnummer 
• E-postadress 

 
SuPer-tidningen 

 
• Kundnummer 
• Land 
• Namn 
• Postadress 
• Postnummer 
• Postanstalt 
• Telefonnummer 

 
Direktmarknadsföring, aktiviteter och evenemang 

 
• Namn 
• E-postadress 
• Läroanstalt (endast om den registrerade är en lärare) 

 
I personuppgiftsregistret behandlas inte särskilda personuppgifter enligt 
artikel 9 i GDPR. 

6. Regelmässiga 
informationskällor 

SuPers externa intressentgrupper/icke-medlemmar 

7. Behandlingen av 
personuppgifter 

 Mottagartyp Behandlare
ns namn 

Plats Tjänst  

SaaS-
produktleverantör 

Valu Digital 
Oy 

EU / 
EES 

SuPer-webbtidningen  

SaaS-
produktleverantör 

Futunio Oy EU / 
EES 

SuPer-tidningen  

SaaS-
produktleverantör 

Faros & Com 
Oy 

EU / 
EES 

Skarppi-
webbutbildningstjänst 

 

SaaS-
produktleverantör 

Liana 
Technologie
s 

EU / 
EES 

LianaMailer-tjänsten för 
masspostning/ 
marknadskommunikation 

 

SaaS-
produktleverantör 

Flik Helsinki 
Oy 

EU / 
EES, 
USA 

Flik Videosync-streaming-
plattform för SuPers 
webbevenemang 

 

SaaS-
produktleverantör 

Surveypal 
Oy 

EU / 
EES, 
USA 

Surveypal-enkät-/ 
responsplattformen 

 



 

 

  Molntjänsteleverant
ör 

Microsoft Oy EU / 
EES, 
USA 

Exchange Online-
e-posttjänst 

 

8. Regelmässig 
överlämnande av 
uppgifter 

Uppgifter överlämnas inte 

9. Rättelse och 
avlägsnande av 
felaktiga eller 
bristfälliga uppgifter 

Alla registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i 
personuppgiftsregistret korrigeras eller raderas. Begäran som gäller 
ärendet ska lämnas genom att använda kontaktuppgifterna som anges i 
punkt (2). 

10. Rätt att anföra besvär hos 
tillsynsmyndighet 

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga 
tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i det EU-land där den 
registrerades boplats eller arbetsplats ligger om den registrerade anser 
att hens personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 

11. Förvaringstider för 
personuppgifter 

Uppgifterna raderas omedelbart efter att tävlingen, omröstningen eller 
enkäten har slutat, evenemanget har avslutats, abonnemanget på SuPer-
tidningen har annullerats och/eller Skarppi-koderna har raderats. 

12. Överföring av uppgifter till 
länder utanför EU eller 
EES 

De servrar som SuPer anlitar är huvudsakligen belägna inom EU och 
EES. 

 
Vi utnyttjar underleverantörer som arbetar för oss i behandlingen av 
personuppgifter. Dessa nämns i punkt (7). Vi har tillsammans med 
våra underleverantörer skött om ditt dataskydd genom att upprätta 
ett behandlingsavtal om behandlingen av personuppgifter och 
säkerställt att våra underleverantörer har ingått motsvarande avtal 
med sina egna underleverantörer. 

 
Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter även med 
företag som är belägna utanför Europeiska unionen och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, i USA. Dessa företag behandlar dina 
personuppgifter för att erbjuda till exempel infrastruktur- och IT-tjänster 
eller andra tjänster som fungerar som plattformstjänster för tjänster som 
SuPer använder. Behandlingsområdena listas per tjänst i punkt (7). 

 
I sådana fall säkerställs tillräckligt dataskydd och registerbehandlingen 
genom användningen av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-
kommissionen. 

13. Principer för skydd av 
registret 

Användarrätten till uppgifterna i registret begränsas till bestämda personer 
i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter det. 

 
Uppgifter i elektronisk form förvaras i SuPers datasystem i vilka tekniska 
och programbaserade metoder används i syfte att säkerställa 
datasäkerheten. 

 
Personuppgifter kan i vissa fall också behandlas i Excel-tabeller som har 
sparats på nätverksplatser belägna i en datorhall i Finland. 
Nätverksplatserna har skyddats med tekniska metoder för att säkerställa 
datasäkerheten. 

 
Användarrätten till uppgifterna i registret begränsas till bestämda 
personer i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter det. 
Personerna förfogar över personliga användarnamn och lösenord. Alla 
personer som använder registeruppgifterna har tystnadsplikt. 



 

 

14.   Insynsrätt I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har den 
registrerade rätt att kontrollera de uppgifter om den registrerade som har 
sparats i personuppgiftsregistret. Begäran som gäller ärendet ska lämnas 
genom att använda kontaktuppgifterna som anges i punkt (2). 

 
Om den registrerade vill rikta insynsrätten endast till Skarppi-
webbutbildningsmiljön kan detta göras efter inloggningen 
i användaruppgifterna genom att välja ”Jag begär att se alla mina personliga 
uppgifter”. 

15. Rätt att kräva att uppgifter 
korrigeras 

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har den 
registrerade rätt att kontrollera de uppgifter om den registrerade som har 
sparats i personuppgiftsregistret och rätt att kräva att felaktiga uppgifter 
korrigeras. Begäran som gäller ärendet ska lämnas genom att använda 
kontaktuppgifterna som anges i punkt (2). 

16. Övriga rättigheter i 
anslutning till 
behandlingen av 
personuppgifter 

Den personuppgiftsansvarige behandlar inte uppgifter om registrerade i det 
här registret för profilering, distansförsäljning, personmatriklar eller 
släktforskning. Det genomförs inte profilering utgående från 
personuppgifterna i registret och det riktas inte heller automatiserade 
enskilda beslut till dem. 

 


