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Dataskyddsbeskrivning (i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen)
Det ska finnas en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgifter används inte för andra syften än de som angivits för dem.

1 Personuppgiftsansvarig
Namn: Den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd
Adress: PB 28, 00023 Statsrådet
E-post: valtiovarainministerio@vm.fi
Telefonnummer: 029516001

2 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
E-post: vmtietosuojavastaava@vm.fi

3 Syften och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter
Informationshanteringsnämndens uppgift enligt 10 § 1 mom. 1 punkten i
informationshanteringslagen:
Ordnandet av intressegruppernas och sektionernas verksamhet och information
Informationshanteringsnämndens uppgift enligt 10 § 1 mom. 2 punkten i
informationshanteringslagen:
Utförandet av bedömningsuppgiften
Informationshanteringsnämndens verksamhet enligt 10 § 2 mom. i
informationshanteringslagen

4 Beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige samlar in följande uppgifter:
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Ledamöterna i informationshanteringsnämnden, ledamöterna i nämndens sektioner och
deltagarna i tillställningar för intressegrupper
•

Namn

•

Kontaktuppgifter

Kontaktpersonerna för föremålen för informationshanteringsnämndens bedömning
•

Namn

•

Kontaktuppgifter

Ledamöterna och ersättarna i informationshanteringsnämnden samt nämndens sekretariat
•

Kontaktuppgifter till ledamöterna och ersättarna i informationshanteringsnämnden och
uppgifter som behövs för utbetalning av arvoden

•

Uppgifter om nämndens möten

5 Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut
Uppgifter om ledamöterna i informationshanteringsnämnden, om ledamöterna i nämndens
sektioner och om deltagarna i tillställningar för intressegrupper lämnas ut endast med stöd av
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller för att ordna
tillställningar.
Uppgifter om kontaktpersonerna för föremålen för informationshanteringsnämndens
bedömning lämnas ut endast med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Uppgifter om ledamöterna och ersättarna i informationshanteringsnämnden och om nämndens
sekretariat lämnas ut endast med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 Överföring av personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation
Personuppgifter överförs inte till tredjeländer eller internationella organisationer.
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7 Bevaringstider för uppgifterna
Uppgifter om deltagarna i tillställningar bevaras under arrangemangen för tillställningarna
och uppgifter om ledamöterna i nämndens sektioner i två år efter det att sektionerna har
upphört med sin verksamhet.
De handlingar som den personuppgiftsansvarige fått av kontaktpersonerna för föremålen för
informationshanteringsnämndens bedömning och de personuppgifter som ingår i dessa
bevaras i fem år från utgången av bedömningsåret.
Uppgifter som rör utbetalning av ledamöternas och ersättarnas arvoden bevaras i tio år från
utgången av det år då arvodet betalades ut. De handlingar som beskriver nämndens
verksamhet bevaras under nämndens mandatperiod, varefter de arkiveras.

8 Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att ta del av de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige
behandlar i fråga om den registrerade. Den registrerade har dessutom rätt att begära att
uppgifterna rättas eller raderas eller att behandlingen begränsas tills det har säkerställts att
uppgifterna är korrekta. Den registrerade har också rätt att motsätta sig att uppgifterna används
i den personuppgiftsansvariges verksamhet för informationssyften. För att få sina rättigheter
tillgodosedda ska den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige:
Adress: Informationshanteringsnämnden, PB 28, 00023 Statsrådet
E-post: valtiovarainministerio@vm.fi
Telefonnummer: 029516001

