DATASKYDDSBESKRIVNING AVSEENDE JOHN NURMINENS STIFTELSES INTRESSENTGRUPPSREGISTER
Denna dataskyddsbeskrivning (”Dataskyddsbeskrivning”) avseende ett intressentgruppsregister för John
Nurminens Stiftelse sr (i det följande ”JNS” eller ”vi”) är utfärdad 29.5.2018 och uppdaterad 30.11.2021. I
denna Dataskyddsbeskrivning förklarar vi mer i detalj hur JNS samlar in och behandlar personuppgifter för
personer som tillhör våra olika intressentgrupper. I denna Dataskyddsbeskrivning hittar du också mer
information om dina rättigheter med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter.
John Nurminen respekterar din integritet och har förbundit sig att behandla dina personuppgifter på ett
adekvat sätt i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning samt 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
John Nurminens Stiftelses intressentgruppsregister
4. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Vi använder personuppgifter för att sköta om och utveckla kommunikationen samt samarbetsrelationerna
med våra projektpartner, ministerier, myndigheter och kontaktpersoner hos våra tjänsteleverantörer,
medierepresentanter, partner för Östersjödagen samt med medlemmar i de styrgrupper som har
förordnats till våra projekt. Dessutom kan JNS vända sig till anställda i potentiella partnerföretag i vilkas
arbetsuppgifter det ingår exempelvis intressentgruppssamarbete, sponsring eller ansvarsfrågor för att
värva nya partnerföretag. Från de registrerade samlar vi enbart in personuppgifter som är nödvändiga i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunicera om projekt som pågår hos JNS
Informera om verksamheten hos JNS
Distribuera pressmeddelanden och leverera medieinbjudningar
Sammankalla styrgruppsmöten
Bjuda in till möten och evenemang hos JNS
Annan hantering av samarbets- och intressentgruppsrelationer
Hantera evenemang, åtgärder och andra kontakter under Östersjödagen
Kontakta nya samarbetspartner och potentiella partnerföretag.
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För intressentgruppernas del är grunden för behandlingen av personuppgifter verkställande av avtal och
berättigat intresse från JNS:s sida. JNS fattar inga automatiserade beslut som skulle kunna ha rättsliga
konsekvenser.
Dessutom kan vi för direktmarknadsföringsändamål behandla personuppgifter för personer som arbetar för
organisationer som tillhör våra intressentgrupper. Som huvudregel inkluderar vår direktmarknadsföring
vårt nyhetsbrev som skickas elektroniskt eller via post, med information om hur projekt hos JNS
framskrider samt andra aktuella frågor som vi tror är av intresse för våra intressentgrupper och de
människor som arbetar åt dem. Stiftelsens nyhetsbrev skickas endast till de personer som uttryckligen har
prenumererat på det. Grunden för behandling av personuppgifter är samtycke. Du har rätt att när som
helst förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Dessutom använder vi på vår webbplats och i våra nyhetsbrev kakor och annan liknande teknik, för att
säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra och utveckla användarupplevelsen samt
för att rikta relevant marknadsföring. Läs mer om de kakor vi använder, deras användningsändamål och
lagringstider i vår Kakpolicy.
5. Vilka personuppgifter samlar vi in och var?
Vi samlar bl.a. in följande personuppgifter till intressentgruppsregistret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personens namn
befattning och företag/organisation
kontaktinformation (såsom adress, e-postadress och telefonnummer)
information om samtycke till eller förbud mot direktmarknadsföring
information om att tillhöra en distributionslista för olika nyhetsbrev
start- och sluttidpunkt samt start- och slutsätt för relationen
anteckningar om intressentgruppsrelationen och anteckningar från möten
annan eventuellt nödvändig information med anknytning till samarbete
annan information som är nödvändig för att anordna och utveckla evenemang på adekvat sätt,
såsom information om kost eller livsmedelsbegränsningar.

Vi samlar in information till intressentgruppsregistret huvudsakligen från dig själv, till exempel från
webbformulär som du skickar till oss, via e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, möten och andra
situationer där personer som tillhör våra intressentgrupper lämnar ut sin information. Dessutom kan vi
också samla in personuppgifter från offentliga källor samt för icke-kommersiella ändamål från tredje parter,
till exempel baserat på rekommendationer.
Vi samlar också in personuppgifter genom användning av kakor och annan liknande teknik på vår webbplats
och i våra nyhetsbrev.
6. Utlämnas eller överförs dina uppgifter till tredje parter?
I princip lämnar vi ut dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för genomförande av de
användningsändamål som beskrivs ovan.
JNS kan överföra dina personuppgifter till parter som på JNS:s vägnar deltar i produktion, utveckling eller
underhåll av tjänster och kommunikation eller till andra samarbetspartner, och dessa parter kan behandla
dina personuppgifter för de behandlingsändamål som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning. Dessutom
kan personuppgifter överföras till IT-underentreprenörer eller andra motsvarande underentreprenörer och
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tjänsteleverantörer. JNS sköter om att nödvändiga avtal i enlighet med Dataskyddslagstiftningen tecknas
för behandling av personuppgifter som utförs av sådana tredje parter.
Dina personuppgifter lämnas i princip inte ut till tredje parter utan att du har lämnat ditt samtycke till
utlämnandet av dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje parter även utan ditt
samtycke, till exempel då lagstiftning eller myndighetsföreskrift förutsätter detta. Dessutom kan vi till
projektfinansierande part, till exempel om Europeiska Unionen så förutsätter, till en finansiär lämna ut
deltagarlistor för evenemang med anknytning till projektet, så att finansiären kan kontrollera att projektets
mål har uppnåtts och uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.
Observera att via kakor och plugin för sociala medier på vår webbplats kan tredje parter hantera
information som har samlats in via kakor.
JNS eller dess tjänsteleverantörer kan för behandling av personuppgifter eller genomförande av tjänster
anlita företag som är belägna utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).
Personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES endast med stöd av en adekvat överföringsgrund
och i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen.
7. Föra gemensamt register
När JNS underhåller sidor på Facebook och Instagram är JNS och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) till
tillämpliga delar förare av gemensamt register när det gäller JNS:s Facebook- och Instagram-sidor. Dina
personuppgifter används bl.a. för att berätta om JNS:s arbete, om evenemang som anordnas av JNS och om
användning av donationer, för att genomföra tävlingar och lotterier, för att ta emot respons, för
marknadsföring, för köp av annonser från Facebook och för mätning av funktionaliteten hos annonser samt
för bättre inriktning av information. Grunden för behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse.
När tävlingar anordnas behandlas uppgifterna i enlighet med en separat dataskyddsbeskrivning som
meddelas i samband med tävlingen.
Genom sina Facebook- och Instagram-sidor samlar JNS in information bl.a. om sidornas gilla-markeringar
och andra reaktioner, kommentarer, besök och synlighet hos inlägg, samt personuppgifter som har lämnats
i samband med tävlingar. JNS får från Facebook kännedom om en enskild användares namn, offentliga
profilbild samt annan offentligt synlig information. Den registrerade kan också lämna andra
personuppgifter i kommentarer på gemenskapssidor eller i meddelandetjänsten. Utan den registrerades
samtycke och informering kombineras uppgifterna inte med uppgifter i andra personregister.
Till tillämpliga delar är vi tillsammans med Facebook också förare av gemensamt register när det gäller
Facebooks pluginer för sociala medier och kakor med anknytning till Facebooks annonsnätverk, som finns
på vår webbplats. Du kan läsa mer om kakor och pluginer för sociala medier i vår Kakpolicy.
I Facebooks dataskyddsbeskrivning kan du läsa mer om hur och på vilken rättslig grund Facebook för sin del
behandlar dina uppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vi har med
Facebook ingått ett avtal om förande av gemensamt register, som beskriver vårt och Facebooks ansvar för
den insamlade informationen. Observera att om du vill utöva dina rättigheter enligt
dataskyddslagstiftningen med avseende på de uppgifter som Facebook behandlar, måste du kontakta
Facebook. Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att ta bort dig från sidans gillamarkeringar och/eller följare. Du kan också begära att du tas bort från en konversation i
meddelandetjänsten. Du kan också låta bli att lämna ditt samtycke till icke-nödvändiga kakor när du
kommer till vår webbplats eller återkalla ett givet samtycke.
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8. Hur behandlas och skyddas dina personuppgifter?
JNS behandlar dina personuppgifter endast för de användningsändamål som beskrivs ovan, och för vilka
uppgifterna har samlats in ursprungligen. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och när vi
behandlar dina personuppgifter iakttar vi de omsorgs- och skyddsskyldigheter som föreskrivs i
Dataskyddslagstiftningen och i god dataförvaltningspraxis. Vi använder oss av ändamålsenliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt, till exempel
mot obehörig eller olaglig hantering, samt för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig radering, utplånande
eller skada. Personuppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt skyddar vi exempelvis
med brandmurar, lösenord och andra inom dataskyddsområdet allmänt använda och accepterade tekniska
metoder. Arbetsstationer och informationssystem är skyddade genom personliga användarnamn och
lösenord. Dessutom använder vi oss av sessionsautentisering av arbetsstationer. Material som underhålls
manuellt förvarar vi i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Endast specificerade anställda hos oss eller hos
företag som arbetar på uppdrag av oss har tillgång till personuppgifterna i registret i den omfattning som
deras arbetsuppgifter förutsätter.
9. Hur länge lagras dina personuppgifter?
I vår verksamhet följer vi lagstadgade lagringstider och lagrar dina personuppgifter endast så länge och i
den utsträckning som krävs för att genomföra de användningsändamål för personuppgifter som anges i
denna Dataskyddsbeskrivning (t.ex. löptiden för ett avtal).
10. Vilka rättigheter har du som registrerad?
Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter som finns lagrade i
intressentgruppsregistret:
•

Rätt till åtkomst och verifiering av dina uppgifter: Du har rätt att få bekräftelse från oss på att
personuppgifter om dig behandlas eller inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas,
har du rätt till åtkomst till alla dina personuppgifter i intressentgruppsregistret 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. Observera att radering eller
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter exempelvis kan leda till att du inte längre får
nyhetsbrev eller inbjudningar till våra evenemang.

•

Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingen av
dina personuppgifter grundat på en specifik personlig situation när behandlingen baseras på JNS:s
berättigade intresse. Ett undantag till detta är en situation där JNS kan påvisa att det finns en
ansenligt viktig och motiverad orsak till behandlingen som går före den registrerades intresse, eller
om behandlingen är nödvändig för att utarbeta, framföra eller försvara ett rättsligt anspråk. Du har
dock alltid rätt att utan några motiveringar motsätta dig en behandling av dina personuppgifter i
direktmarknadsföringssyfte. Observera att din begäran om att neka behandling av dina
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personuppgifter exempelvis kan leda till att du inte längre får nyhetsbrev eller inbjudningar till våra
evenemang.
•

Rätt att överföra information från ett system till ett annat: Du har rätt att överföra personuppgifter,
som du har lämnat till JNS, till en annan personuppgiftsansvarig. Överföringsrätten gäller
personuppgifter som behandlas automatiskt och vars behandling baseras på ditt samtycke eller på
ett avtal i vilket du är en part. JNS levererar informationen till dig i ett strukturerat, allmänt använt
och maskinläsbart format samt direkt till den andra personuppgiftsansvariga, 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 den ifrågavarande behandlingen
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 behandlingen av dem, kan du när som helst kontakta oss
via e-post till rekisteri(a)jnfoundation.fi.
11. Klagomål till tillsynsmyndigheten
JNS:s mål är att alltid lösa tvister om behandlingen av dina personuppgifter direkt med dig. Om du anser att
JNS enligt din åsikt inte har behandlat personuppgifter i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning har
du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens
kontaktinformation 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
12. Förändring av 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. Ändringar
kan också grunda sig på att lagstiftningen har förändrats. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar
dig med innehållet i Dataskyddsbeskrivningen.
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