
 

 

  Dataskyddsbeskrivning  
    Offentligt  
    Dnr 7/300/2019 
    25 oktober 2019 
    Centralförvaltningsenheten  

Dataskyddsbeskrivning  
 

Dataskyddsbeskrivning av registret över prenumeranter på Brottspåföljdsmyndighetens 
nyhetsutskick  
 
Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige  
 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet  
Fågelviksgatan 5  
00530 HELSINGFORS, Finland  
 
Telefon: +358 29 56 88500 (rikstäckande växel)  
Fax: +358 29 56 65440 

E-post: kirjaamo.rise(at)om.fi 
 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 
 
Hannele Svanström 
Fågelviksgatan 5  
00530 HELSINGFORS, Finland  
Telefon: +358 29 56 88562 
E-post: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi 
 

Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

 
Personuppgifterna i registret över prenumeranter på Brottspåföljdsmyndighetens nyhetsutskick 
behandlas i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 punkt 1 e i allmänna 
dataskyddsförordningen.  
 
Brottspåföljdsmyndigheten behandlar personuppgifter i prenumerantregistret i syfte att sända 
nyhetsutskick till personer, företag, sammanslutningar och organisationer som prenumererat på dem via 
vår webbplats www.rikosseuraamus.fi.  
 
Prenumeranten har i samband med mottagandet av varje enskilt nyhetsutskick möjlighet att säga upp 
prenumerationen i enlighet med anvisningarna i slutet av e-postmeddelandet. Personuppgifterna om 
dem som uppsagt sin prenumeration förstörs utan dröjsmål. 
 
Registrets datainnehåll 
 
Datainnehållet i registret över prenumeranter på Brottspåföljdsmyndighetens nyhetsutskick består av 
den e-postadress som lagras registret, valet av språk och ämnesområdet för de prenumererade 
nyhetsutskicken. 
 
Sedvanliga källor för uppgifter  
 



 

 

Personuppgifterna samlas i regel in från den registrerade själv.  

 
Mottagare och kategorier av mottagare som regelbundet får ta del av personuppgifter 
 
Liana Technologies fungerar som personuppgiftsbiträde för Brottspåföljdsmyndighetens räkning. I fråga 
om behandlingen har ett avtal i enlighet med artikel 28 i allmänna dataskyddsförordningen ingåtts. 

Uppgifter lämnas ut till den som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om det inte uttryckligen genom lag har 
föreskrivits att de ska hållas hemliga.  

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsförings- och opinions- eller 
marknadsundersökningsändamål, om inte om utlämnande för dessa ändamål särskilt föreskrivits. 

Behandlingen av personuppgifter sker inom EU/EES-området. Personuppgifter kommer inte att 
överföras till tredjeländer eller internationella organisationer.  

Period under vilken personuppgifter lagras  
 
Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att utsända nyhetsutskick (tills 
prenumerationen sägs upp eller nyhetsutskicktjänsten upphör). 
 
Rätt att ta del av uppgifter 
 
Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som rör honom eller henne själv, m.a.o. granska sina 
egna uppgifter.  

 
Granskningsbegäran ska göras hos Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor, vars 
kontaktuppgifter är angivna högre upp i denna beskrivning.  

 
Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter  
 
Den registrerade har rätt att yrka 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 felaktiga personuppgifter begränsas tills uppgifternas riktighet har 
säkerställts.  
En person har rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas eller överförs till ett annat 
system.  
 
Begäran ska tillställas skriftligen Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor, vars adress finns 
högre upp i denna beskrivning.  
 

Rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen  
 
Den registrerade har rätt att anföra besvär över behandlingen av personuppgifterna hos 
dataombudsmannens byrå. 
 
Dataombudsmannens byrå PB 800 
00521 HELSINGFORS, Finland  
E-post: tietosuoja(at)om.fi  
Växel: +358 29 56 66700 
Fax: +358 29 56 66735 
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