
Användning av personuppgifter  
Dataskyddsbeskrivning för kandidatregistret i SuPer:s förbundsmötesval 2020 

I den här dataskyddsbeskrivningen informeras om hur personuppgifter behandlas i kandidatregistret i 
anslutning till SuPer:s förbundsmötesval 2020.  

I vilket syfte används uppgifterna?  
I det här kapitlet får du reda på i vilka syften dina personuppgifter används. Du ser syftena som 
personuppgifterna används för, rättsgrunderna och grupperna av registrerade i anslutning till dessa i 
tabellform. Under varje tabell finns läsanvisningar som hjälper dig att förstå innehållet. 

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter i anslutning till medlemskap i SuPer uppstår via 
medlemskapet, det vill säga ett avtal.  

För överföringen av medlemsuppgifter i Edita Prima Oy:s valtjänstelösning och systemet för anmälning till 
förbundsmötet som Vetokonsultit har levererat krävs emellertid ett samtycke som medlemmen ger då 
han eller hon samtycker till att ställa upp som kandidat.  

Eftersom Edita Prima, Vetokonsultit och T-Print står för det IT-tekniska genomförandet av valet är det 
inte möjligt att ställa upp som kandidat utan att ge sitt samtycke till att uppgifter överlåts till dessa 
samarbetspartner.  

Personuppgifterna som gäller huvudanvändarna inom SuPer:s kontorspersonal behandlas utgående från 
avtal (anställning).  

Rättsgrund      Syfte  
Uppkomst av avtal      Underhåll och hantering av kandidatregister, Förbundsmötesval  
Samtycke      Anmälan till förbundsmötet, Förbundmötesval  

 
Rättsgrunden anger på vilken rättslig grund behandlingen av personuppgifterna baserar sig. Rättsgrunder 
för en laglig behandling av personuppgifter utgörs av samtycke, avtal, rättslig skyldighet, en fysisk 
persons grundläggande intressen, allmänintresse och berättigat intresse. 

Hur används uppgifterna i olika register?  
Personuppgifter behandlas i syften som anknyter till förbundsmötesval och materialleveranser i 
anslutning till val samt anmälan till förbundsmötet.  

Kategori av registrerade  Syfte  

Medlemmar  
Underhåll och hantering av kandidatregister, Anmälan till 
förbundsmötet, Förbundsmötesval  

Huvudanvändare av valtjänstens 
webbapplikation  

Underhåll och hantering av kandidatregister  

 
Kategorin av registrerade anger vilken relation personen har till organisationen. Nästan varje organisation 
har medarbetare och klienter, men det kan finnas många andra grupper (ägare, partner, avdelningens x 
medarbetare, tjänstens x kunder) om gruppernas användning av personuppgifterna varierar 



Personuppgifter  
I det här kapitlet får du reda på vilka personuppgifter som ingår i det här registret. Du ser kategorierna 
med personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter och rättsgrunderna i anslutning till 
dessa. Under varje tabell finns läsanvisningar som hjälper dig att förstå innehållet. 

Vilka kategorier av personuppgifter innehåller registret?  
Kategori av 
registrerade  

Kategori av personuppgifter  

Medlemmar  

Fackavdelningens namn, Fackavdelningens nummer, Datum för 
anslutande till fackavdelningen, Kandidatnummer, Tilläggsuppgifter som 
kandidaten gett om sig själv (t.ex. meritförteckning), Kandidatens svar på 
valkompassens frågor, Fotografi av kandidaten, Personbeteckning, 
Medlemsnummer, Språkkod, Hemkommun/stad, Bild, Användarnamn, 
Ordinarie medlemskap i förbundsstyrelsen, Land, Namn, Beteckning, 
Organisation, Adress, Kommunikationsspråk, Lösenord, Avtalsbransch, 
Kön, Födelsetid, E-postadress, Arbetsgivar- och arbetsplatsuppgifter, 
Valkrets, Valkretsens namn, Valkretsens nummer, Valkretsinformation, 
Modersmål  

Huvudanvändare av 
valtjänstens 
webbapplikation  

Användarkod, Namn, Organisation, Lösenord, E-postadress  

  

Vilka särskilda kategorier med personuppgifter innehåller 
registret?  
I registret behandlas medlemskapet i fackförbund som är en särskild personuppgift i enligt med artikel 9 i 
dataskyddslagen.  

Kategori av registrerade      Särskild kategori av personuppgifter  
Medlemmar      Fackförbund  

 
Personuppgifter som hör till en särskild kategori av personuppgifter ska skyddas speciellt omsorgsfullt 
eftersom behandlingen av dem kan orsaka avsevärda risker för personens grundläggande rättigheter och 
friheter. Särskilda personuppgifter är t.ex. genetiska uppgifter, uppgifter som gäller hälsan, uppgifter om 
politisk eller religiös inriktning. 

På vilka grunder behandlas de särskilda kategorierna av 
personuppgifter?  
Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter i anslutning till medlemskap i SuPer uppstår via 
medlemskapet, det vill säga ett avtal. 

För överföringen av medlemsuppgifter i Edita Prima Oy:s valtjänstelösning och systemet för anmälning till 
förbundsmötet som Vetokonsultit har levererat krävs emellertid ett samtycke som medlemmen ger då 
han eller hon samtycker till att ställa upp som kandidat. 

Rättsgrund      Särskild kategori av personuppgifter  
Uttryckligt samtycke      Fackförbund  



 
För behandlingen av personuppgifter i särskilda kategorier av personuppgifter gäller noggrannare 
bestämmelser än för andra personuppgifter. Det är lagligt endast utgående från vissa rättsgrunder som är 
bl.a. samtycke, en fysisk persons grundläggande intresse och uppgifter som uttryckligen tillkännagetts 
offentligt. 

Informationskällor  
I det här kapitlet får du reda var personuppgifterna i det här registret har tillhandahållits. Du ser 
informationskällan och den typ som anger om uppgifterna har samlats in av dig, övriga källor eller till 
exempel skapats genom kombination av andra uppgifter. 

I fråga om personuppgifterna överförs de grundläggande medlemsuppgifterna och valkretsuppgifterna till 
valtjänsterna via SuPer s register över medlemsuppgifter/medlemsdatasystem med hjälp av 
integration/säker krypterad dataöverföring.  

Kandidaterna matar in sina profiler och också fritt valda tilläggsuppgifter som kontrolleras och godkänns 
för SuPer: s valorganisations räkning.  

Var samlas personuppgifterna som behandlas in?  
Informationskällor      Typ av informationskälla  
Kandidaten själv      Kandidatens nomineringsombud, Registrerad  
Medlemmen själv      Registrerad  
Blankett för anslutning som medlem på SuPer:s webbplats      Registrerad  
Medlemsregister      Registrerad  
  

Mottagare av uppgifterna  
I det här kapitlet får du reda på vilka andra parter som ges tillgång till personuppgifterna i det här 
registret. Du ser vem som behandlar personuppgifterna och tredje parter som uppgifter överlåts till i en 
särskild tabell. Under varje tabell finns läsanvisningar som hjälper dig att förstå innehållet. 

Vem behandlar uppgifterna i registret?  
Förbundsmöte 

Adressuppgifterna för deltagarna i förbundsmötet (namn och adress) skickas till den som handlägger 
personuppgifterna vid tryckeriet T-Print Ky för postning av materialet för förbundsmötet. De övriga som 
behandlar personuppgifter och/eller systemleverantörerna beskrivs i tabellen nedan.  

Anmälan på platsen där förbundsmötet ordnas (in- och utskrivning) och röstningen på förbundsmötet 
genomförs med hjälp av en lösning som Vetokonsultit Oy har utvecklat.  

Överföring av personuppgifter utanför EU /EES 

Personuppgifterna behandlas i valtjänsten av SuPer och SuPer:s samarbetspartner. Vissa uppgifter 
överförs också utanför EU /EES:  



• Personuppgifter överförs till USA när ombudet med hjälp av valtjänsten per e-post kallar de 
utvalda medlemmarna till kandidater. Då överförs endast namnet på den kandidat som kallas 
och hans eller hennes e-postadress. 

• Personuppgifter överförs också till USA när länken till kandidatens så kallade profilsida i 
Valkompassen skickas till kandidaten per e-post. I Valkompassen kan kandidaten berätta om sig 
själv och nätanvändarna kan jämföra olika kandidater.  

• Edita Prima har ingått ett avtal med sin underleverantör om behandlingen av personuppgifter 
och överföringsmekanismen är Privacy Shield. 

 

Typ av mottagare  Namn      Placeringsort  
Systemleverantör  Edita Prima Oy      Finland  
Systemleverantör  Edita Prima Oy      EU / EES  
Systemleverantör  Edita Prima Oy      USA & Privacy Shield  
Systemleverantör  Vetokonsultit Oy      Finland  
SaaS-produktleverantör  Edita Prima Oy      EU / EES  
SaaS-produktleverantör  Edita Prima Oy      USA & Privacy Shield  
SaaS-produktleverantör  Edita Prima Oy      Finland  
SaaS-produktleverantör  Futunio Oy      Finland  
Programleverantör  Vetokonsultit Oy      Finland  
Tjänsteleverantör  Vetokonsultit Oy      Finland  

 
Den som behandlar personuppgifterna gör det i den registeransvariges namn och endast utgående från 
den registeransvariges anvisningar. Handläggare kan vara bl.a. personer som tillhandahåller IT-service, 
revisionsbyråer eller försäljningspartner. 

Överlåts registeruppgifter till mottagarna?  
Överlåtelsegrund     Namn       Placeringsort  
Uppkomst av avtal     Posti Group Oyj       Finland  
   

Överföring av uppgifter  
I det här kapitlet får du reda på om personuppgifter i samband med behandling i anslutning till det här 
registret överlåts utanför det Europeiska ekonomiska området. Du ser de olika användningssyftena och 
information om överföringen i tabellform. 

Överförs uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet?  
Överföring av uppgifter      Syfte  
Ja      Förbundsmötesval  
  
Nej      Underhåll och hantering av kandidatregister  
  

Tid för förvaring av uppgifter  



I det här kapitlet får du reda på hur länge personuppgifter förvaras i registret. Rättsgrunden för 
behandlingen påverkar ofta även fastställandet av förvaringstiden och du ser användningssyftet, den 
därmed förbundna förvaringstiden eller grunden för hur den bestäms i tabellform. 

• De ursprungliga kandidathandlingarna tas bort den 1.8.2020 när den nya mandatperioden inleds. 
• Kopior av kandidathandlingarna arkiveras hos SuPer fram till följande val som ordnas 2024. 
• De röstberättigades lista förvaras i elektroniskt format hos SuPer fram till följande val som 

ordnas 2024. Personuppgifterna som bevaras i elektroniskt format tryggas och hemlighålls med 
hjälp av kraftiga tekniska skyddsåtgärder. 

Kandidatuppgifterna och huvudanvändarna av systemet förvaras endast för den tid som valet genomförs. 
Personuppgifter som använts i tjänsten tas bort i enlighet med kundavtalet: 

• Enligt valordningen ska röstsedlar/elektroniska röster bevaras i 6 månader i leverantörens 
tjänster. 

• Edina Prima lämnar tillbaka allt datamaterial som tillhör SuPer inom 30 dagar efter att avtalet har 
avslutats. 

• Efter att informationen har lämnats tar Edita Prima permanent bort alla personuppgifter som 
SuPer/den registeransvarige ansvarar för liksom också existerande kopior. 

Hur länge bevaras personuppgifterna?  
Test 

Förvaringstid  Syfte  
Enligt valordningen ska valsedlarna/de elektroniska rösterna 
bevaras i leverantörens tjänster i 6 månader.  

Underhåll och hantering av 
kandidatregister, Förbundsmötesval  

Fram till början av den nya mandatperioden  Förbundsmötesval  
Tid mellan valen (4 år)  Förbundsmötesval  

 
Personuppgifterna ska bevaras endast så länge som det är nödvändigt med tanke ändamålet. 
Förvaringstiden kan bestämmas bland annat på basis av lagstiftningen, avtalets längd eller 
organisationens beslut. 

Dina rättigheter som registrerad  
I det här kapitlet får du reda på med vilka metoder du kan påverka behandlingen av dina personliga 
uppgifter. Dina rättigheter varierar till exempel i enlighet med vilka rättsgrunder den registeransvarige 
tillämpar. Nedan ser du en förteckning över dina viktigaste rättigheter i fråga om detta register. 

Insyn i uppgifterna  
Du har alltid rätt att få en bekräftelse på om registret innehåller dina personuppgifter och vid behov en 
kopia av personuppgifterna. 

Rätt att yrka på rättelse  
Du har alltid rätt att begära att myndigheterna rättar till oklara och felaktiga personuppgifter. 

Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten  



Du har alltid rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten om vår behandling av personuppgifterna 
bryter mot EU:s dataskyddsförordning. 

 
Tillsynsmyndighet i Finland är Dataombudsmannen. Se kontaktuppgifterna till Dataombudsmannens byrå  

http://www.https/tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter
http://www.https/tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

