
Dataskyddsbeskrivning  

 

Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens register över journalister och intressentgrupper  

 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige  

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet 

Fågelviksgatan 5  
00530 HELSINGFORS 
Telefon: 029 56 88500 (rikstäckande växel)  
Fax: 029 56 65440 
E-post: kirjaamo.rise(at)om.fi 

 

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvarige 

Hannele Svanström 
Fågelviksgatan 5 
00530 HELSINGFORS 
Telefon: 029 56 88562 
E-post: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi 

 

Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifterna i Brottspåföljdsmyndighetens register över journalister och 
intressentgrupper grundar sig på allmänt intresse som avses i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, 
dataskyddslagens 4 § samt myndigheternas lagstadgade skyldighet att informera, producera och sprida 
information om sin verksamhet i enlighet med offentlighetslagens 20 §.  

Brottspåföljdsmyndigheten behandlar personuppgifterna i registret över journalister och intressentgrupper 
i syfte att skicka meddelanden och inbjudningar till evenemang relaterade till myndighetens verksamhet 
och aktiviteter. 
 

Omfattning av uppgifterna i registret  

Registret omfattar representanter för både media och Brottspåföljdsmyndighetens intressentgrupper. 

Information om de registrerades namn och e-postadress, eventuellt också uppgift om arbetsplats eller 
arbetsgivare samlas in i registret.  
 

Sedvanliga källor för uppgifter  

Personuppgifterna samlas i regel in från den registrerade själv. Uppgifter kan även hämtas in hos 
Oikeustoimittajat ry – Rättsreportrarna rf. 
 

Mottagare och kategorier av mottagare som regelbundet får ta del av personuppgifter  

Uppgifter i registret lämnas inte ut.  
 

Förvaring av personuppgifter 



Personuppgifter förvaras i registret så länge det är nödvändigt för skötseln av myndighetens lagstadgade 
uppgifter.  

 

Rätt att få tillgång till uppgifter 

Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som hänför till honom eller henne själv, dvs. granska 
sina egna uppgifter.  

Granskningsbegäran ska tillställas Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor, adressen finns i början 
av denna beskrivning.  
 

Rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av deras behandling  

Den registrerade har rätt att yrka på att Brottspåföljdsmyndigheten rättar till inexakta och felaktiga 
personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har även rätt att 
begära att behandlingen av de felaktiga personuppgifterna begränsas tills uppgifternas riktighet har 
fastställts. Personen har rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas eller överförs till ett 
annat system.  

Begäran ska tillställas Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor i skriftlig form, adressen finns i 
början av denna beskrivning.  

 
Rätt att anföra klagomål hos dataombudsmannen  

Den registrerade har rätt att anföra klagomål över behandlingen av personuppgifterna hos 
dataombudsmannens byrå.  

 
Dataombudsmannens byrå 
PB 800 
00521 HELSINGFORS  
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Växel: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
 
 


