DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR REGISTRET ÖVER DELTAGARE I JOHN NURMINENS STIFTELSES TÄVLINGAR
OCH UTLOTTNINGAR
Denna dataskyddsbeskrivning som gäller registret för deltagare i John Nurminens Stiftelse sr:s (nedan "JNS"
eller "vi") tävlingar och utlottningar ("Dataskyddsbeskrivning") har uppgjorts den 6 april 2020. I denna
Dataskyddsbeskrivning redogör vi för hur JNS samlar in och behandlar dina personuppgifter om du deltagit i
en tävling eller utlottning som vi ordnat, eller när personuppgifter om dig behandlas i dessa sammanhang. I
denna Dataskyddsbeskrivning hittar du också mer information om dina rättigheter i anslutning till
behandlingen av dina personuppgifter.
JNS respekterar din integritet och har åtagit sig att behandla dina personuppgifter på ett adekvat sätt i
enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och Europeiska unionens ("EU") allmänna dataskyddsförordning
(2016/679) och annan tillämplig lagstiftning (tillsammans "Dataskyddslagstiftning").
1. Personuppgiftsansvarig
John Nurminens Stiftelse sr
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
info(a)jnfoundation.fi
2. Kontaktperson som ansvarar för dataskyddsbeskrivningen och dataskyddsombud
Anni Kujala
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740
3. Registrets namn
Register över deltagare i John Nurminens Stiftelses tävlingar och utlottningar
4. Rättsgrund och syftet med behandlingen av dina personuppgifter
Inom ramen för vår verksamhet ordnar vi tävlingar och utlottningar av olika slag på vår webbplats och i våra
olika kommunikationskanaler, såsom i de sociala medierna och i våra samarbetspartners lokaler. Syftet med
behandlingen av dina personuppgifter är att:
•
•
•
•
•

•

ordna tävlingar och utlottningar för marknadsföring
utse och belöna vinnare i tävlingar och utlottningar för marknadsföring
informera om vinster
bedriva annan kommunikation i samband med tävlingar och utlottningar för marknadsföring
använda eventuellt innehåll som du skickat till oss i anslutning till tävlingar eller innehåll som gäller
dig som lämnats till oss i utställningar, på JNS:s egen webbplats eller i andra
kommunikationskanaler (inkl. de sociala medierna) samt att fullgöra de rättigheter och skyldigheter
som anknyter till detta
planera och utveckla våra produkter och tjänster

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är JNS:s berättigade intresse att i praktiken genomföra
den utlottning och/eller tävling för marknadsföring som du deltagit i, samt att genomföra kommunikationen
och den övriga verksamheten när du deltagit i en tävling eller i en utlottning som vi ordnat eller när du gett
oss tillstånd att publicera innehåll som du lämnat till oss i utställningar, på vår webbplats eller i våra andra
kommunikationskanaler (inkl. de sociala medierna). Till den del som vi får dina personuppgifter av en
tredjepart som deltar i en utlottning och/eller tävling för marknadsföring som vi ordnar och lämnar innehåll
som gäller dig till oss, är grunden för behandlingen av dina personuppgifter JNS:s berättigade intresse att
genomföra utlottningen och/eller tävlingen för marknadsföring samt kommunikation och övrig verksamhet i
anslutning till dem (såsom publicering av innehållet i en utställning, på vår webbplats eller i våra övriga
kommunikationskanaler inkl. de sociala medierna, samt fullgörande av de rättigheter och skyldigheter som
anknyter till detta) när innehåll som gäller dig lämnats till JNS.
Vi kan också behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften och inriktning av
marknadsföring. Vår direktmarknadsföring består i regel av vårt nyhetsbrev som innehåller information om
hur JNS:s projekt framskrider och om andra aktuella frågor som vi tror att intresserar dig.
Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring endast med ditt samtycke.
I samband med det innehåll som du lämnar till oss kommer vi också att med ditt samtycke behandla dina
personuppgifter för överföring av dina personuppgifter för arkivering i Finska litteratursällskapets ("SKS")
arkiv.
5. Vilka personuppgifter samlar vi in och var?
Vi samlar in bl.a. följande personuppgifter i registret över deltagare i tävlingar och utlottningar:
•
•
•
•
•

förnamn och efternamn
ålder/födelseår
bostadsort
kontaktinformation (t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress för kontakt)
annan information som är nödvändig för tävlingen eller utlottningen såsom ett fotografi och
namnet på fotografen som den som deltar i tävlingen eller utlottningen lämnat in till oss

Dessutom samlar vi in information om eventuella samtycken eller förbud mot direktmarknadsföring i
registret över deltagare i tävlingar och utlottningar. Vi samlar regelbundet in uppgifter till registret över
deltagare i tävlingar och utlottningar av dig själv i anslutning till deltagandet i en tävling eller utlottning. Till
den del som uppgifter eller annat innehåll som gäller dig lämnas in till oss i anslutning till tävlingar eller
utlottningar, samlar vi i första hand in uppgifterna av personer som deltar i dessa tävlingar eller
utlottningar, eller av dig själv, om det är möjligt.
6. Utlämnas eller överförs dina uppgifter till tredje part?
I princip lämnar vi ut dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan.
JNS kan lämna ut dina personuppgifter till parter som agerar på JNS:s vägnar och som deltar i produktion,
utveckling eller underhåll av tjänster och kommunikation eller till andra samarbetspartner för de ändamål
som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning. För närvarande anlitar vi till exempel den externa
tjänsteleverantören Harha XR Oy Ab för att dammanställa utställningar. Dessutom kan personuppgifter
lämnas ut till IT-underleverantörer eller andra motsvarande underleverantörer, som behandlar
personuppgifter endast enligt ett avtal med JNS för att tillhandahålla JNS tjänster. JNS sköter om att
nödvändiga avtal i enlighet med Dataskyddslagstiftningen ingås för behandling av personuppgifter med
tredje parter av detta slag. Dina personuppgifter kan också utlämnas till exempel till myndigheter i de fall
som föreskrivs i lag.

Dessutom överför vi, med ditt samtycke, personuppgifter för arkivering till SKS arkiv, som behandlar dina
personuppgifter för arkivering i allmännyttiga syften i enlighet med arkivets egen dataskyddsbeskrivning.
Dina personuppgifter utlämnas i princip inte ut till tredje parter utan att du lämnat ditt samtycke till
utlämnandet av dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje parter utan ditt samtycke
till exempel då lagstiftning eller myndighetsföreskrift förutsätter detta.
JNS eller dess tjänsteleverantörer kan anlita företag utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") för behandling av personuppgifter eller tillhandahållande av tjänster.
Personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES endast med stöd av en behörig överföringsgrund och
i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen.
7. Hur behandlas och skyddas dina personuppgifter?
JNS behandlar dina personuppgifter endast i de syften som beskrivs ovan och för vilka uppgifterna
ursprungligen samlades in. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi iakttar de omsorgsoch skyddsskyldigheter som föreskrivs i Dataskyddslagstiftningen och god dataförvaltningspraxis när vi
behandlar dina personuppgifter. Vi har vidtagit ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt sätt, till exempel med tanke på obehörig
eller olaglig behandling, och för att skydda uppgifterna mot att de raderas, utplånas eller skadas till följd av
sådan verksamhet. Uppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt skyddar vi med till exempel
brandmurar, lösenord och andra inom dataskyddsbranschen allmänt använda och accepterade tekniska
metoder. Manuellt material lagrar vi i utrymmen som obehöriga inte har tillträde till. Endast särskilt utsedda
anställda hos oss eller hos företag som verkar på uppdrag av oss har tillgång till personuppgifterna i registret
i den omfattning som deras uppgifter förutsätter.
8. Hur länge lagras dina personuppgifter?
Vi iakttar förvaringstider som bygger på lag i vår verksamhet och förvarar dina personuppgifter i registret
över deltagare i tävlingar och utlottningar endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt med
tanke på syftet med behandlingen av dem.
Personuppgifterna i registret över deltagare i tävlingar och utlottningar förvaras så länge som de behövs för
att välja eller genom utlottning utse vinnarna i tävlingar och utlottningar, informera vinnarna och leverera
eventuella priser samt för åtgärder som anknyter till användningen av innehåll som du eventuellt lämnat in
till oss i anslutning till tävlingar. Vi raderar dina personuppgifter genast efter de åtgärder som beskrivs ovan,
med undantag av Instagram, där publiceringarna bygger på hashtaggar och innehållet tillhör användaren, och
då Instagrams dataskyddsförfaranden tillämpas på innehållet.
9. Vilka rättigheter har du som registrerad?
Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter som sparas i registret över
deltagare i tävlingar och utlottningar:
•

Rätt att få tillgång till och kontrollera dina uppgifter: Du har rätt att få bekräftelse från oss på att
personuppgifter om dig behandlas eller inte behandlas. Om sådana personuppgifter behandlas, har
du rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter i registret över deltagare i JNS:s tävlingar och
utlottningar samt att kontrollera dina personuppgifter.

•

Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att kräva
att vi rättar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter om dig utan onödigt
dröjsmål. Du har rätt att be oss att radera personuppgifter om dig, om sådana personuppgifter inte
längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller behandlades, eller om du
misstänker att personuppgifterna behandlas i strid med lag, eller om personuppgifterna måste

raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet (som tillämpas på den personuppgiftsansvarige). Du har
också rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Vänligen observera att radering
av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen kan leda till att vi inte kan behandla dina
personuppgifter på ett sådant sätt att du kan delta i den tävling eller utlottning för vilken dina
personuppgifter samlades in.
•

Rätten att göra invändning mot behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att göra invändningar
mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån en grund som anknyter till en specifik personlig
situation när behandlingen bygger på JNS:s berättigade intressen. Undantaget till detta är en
situation där JNS kan visa att det finns en avsevärt vägande och motiverad orsak till behandlingen
som går före den registrerades intresse, eller om behandlingen är nödvändig för att göra upp,
framföra eller försvara en rättslig yrkan. Observera att om du gör invändning mot behandlingen av
dina personuppgifter kan detta leda till att vi inte kan behandla dina personuppgifter på ett sätt som
gör det möjligt för dig att delta i den tävling eller utlottning för vilken dina personuppgifter samlades
in.

•

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat: Du har rätt att överföra de personuppgifter
du har lämnat till JNS till en annan personuppgiftsansvarig. Överföringsrätten gäller personuppgifter
som behandlas automatiskt och vars behandling bygger på ditt samtycke eller på ett avtal som du är
delaktig i. JNS kommer att förse dig med informationen i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt

•

Rätt att återkalla samtycke: I situationer där dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt
samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen i fråga genom att
kontakta oss.

Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan, få ytterligare information om behandlingen av dina
personuppgifter eller har några kommentarer om deras behandling, kan du när som helst kontakta oss via epost till rekisteri(a)jnfoundation.fi.
10. Klagomål till tillsynsmyndigheten
JNS:s mål är alltid att lösa tvister om behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du anser att
JNS inte har behandlat personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna
in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är följande:
Dataskyddsombudsmannens byrå
PB 800
00531 HELSINGFORS
Besöksadress: Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors
e-post: tietosuoja@om.fi
Växel: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi.
11. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Vi strävar ständigt efter att utveckla våra tjänster och vår praxis gällande integritetsskyddet, och förbehåller
oss därför rätt att ändra denna Dataskyddsbeskrivning, vilket vi underrättar om på denna sida. Ändringarna
kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man regelbundet läser
dataskyddsbeskrivningen.

