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  DATASKYDDSBESKRIVNING 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12 – 22 
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § 
 

Datum 

13.4.2018 

 

 

1 
Registrets namn 

En dag för patientens rättigheter anmälansbeskrivning 

2 
Personuppgiftsansvarig 

Namn 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

Adress 

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress) 

Växeln 06 213 1111  

Ansvarsperson Ansvarsperson 

Sari West 

3 
Kontaktperson i frågor 
som gäller 
registret 

Namn 

Lena Österholm 
Adress/Enhet 

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress) 

lena.osterholm@vshp.fi 

4 
Dataskyddsombud 

Namn 

Tuija Viitala 
Adress 

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress) 

06 2131840 

5 
Ändamålet med 
behandlingen av 
personuppgifter 

Identifiera antalet personer som har registrerat för en offentlig händelse på 
patientens dag genom att beställa kaffe. 

6 
Registrets datainnehåll/ 
målet för behandlingen 
av personuppgifter 
 

10.4.2019 deltagarnas namn och e-postadresser och eventuell matallergi 

 

7 
Typen av 
personuppgifter eller 
personuppgiftsgrupper 

Antal personer som deltog i evenemanget den 10 april 2019 på grund av 
arrangemanget av kaffe 
 

8 
Regelmässiga 
uppgiftskällor 
 

Deltagaren själv 
 

9 
Utlämning av uppgifter 

Uppgifterna kommer inte att avslöjas eller släppas ut till tredje part 
 

10 
Översändande av 
uppgifter utanför EU 

 
Nej 
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13.4.2018 

 

 

eller EES 

11 
Förvaringstid för 
personuppgifter 

Data kommer att raderas från e-post senast 17.4.2019 
 

12 
Principer för skydd av 
registret 

a) Manuellt material 
 
 

b) Personuppgifter som behandlas med hjälp av ADB 

           Registrering sker på lena.osterholm@vshp.fi 
 

13 
Rätten att korrigera och 
kontrollera uppgifter  

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom eller henne 
i registret. En begäran att kontrollera och rätta uppgifter kan också göras genom att delge 
en begäran till dataskyddsombudet. 

14 
Rätten att radera 
uppgifter  

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om 
något av följande gäller 

 personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka 
de samlats in eller på annat sätt behandlats 

 Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen 
grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för 
behandlingen 

 personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt  

 personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse 
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den 
personuppgiftsansvarige omfattas av. 

15 
Rätten att begränsa 
behandlingen av 
uppgifter 

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar 
behandlingen om något av följande gäller 

 den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet 

 behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att 
personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av 
deras användning 

den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för 
ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för 
att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

16 
Rätten att återkalla 
samtycke 

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar 
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.  

 

17 
Rätten att överföra 
uppgifter från ett 
system till ett annat  

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som 
han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig 

18 
Rätten att anföra 
besvär hos en 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den 
registrerade anser att man vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter 
mot gällande dataskyddsreglering. 
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13.4.2018 

 

 

tillsynsmyndighet  

 


