
Dataskyddsbeskrivning, Webropol- och Lyyti-enkäter 
Upprättad 10.12.2019 

1. Personuppgiftsansvarig 

Namn: Statskontoret 
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB14, 00054 Statskontoret 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kanslitid, e-postadress):  
tel. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi  

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret 

Namn: Ismo Tikka, divisionen för förvaltning och utveckling 
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB14, 00054 Statskontoret 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kanslitid, e-postadress):  
tel. 0295 50 3210, ismo.tikka@valtiokonttori.fi   

3. Dataskyddsombud 

Heikki Kangas, tel. 0295 50 2000, tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi 

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund 

Utarbeta och skicka enkäter som behövs för att sköta ämbetsverkets uppgifter, samla in 
svar och anmälningar, skapa rapporter och ordna evenemang. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna 
dataskyddsförordning är 
- personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, individualiserat, medvetet och entydigt). 

5. Informationsinnehållet i registret 

Uppgifter som den registrerade själv uppgett på Webropol-/Lyyti-blanketten, till exempel 
kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, organisation) samt 
andra uppgifter som behövs för ändamålet (t.ex. specialkost, allergier). 

6. Källor som i regel används för registret 

Kunden ger själv uppgifterna. 

7. Vart uppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifter kan endast lämnas ut från fall till fall till aktörer som deltar i enkäterna, till 
exempel till den mottagningspersonal som deltar i att ordna tillställningen.  
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8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till 
länder utanför EU eller EES 

Uppgifterna lämnas inte vidare och överförs inte utanför EU/EES-området. 

9. Principerna för skydd av registret 

Vid behandlingen av registret iakttas noggrannhet, och de uppgifter som behandlas med 
hjälp av informationssystem skyddas på behörigt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till 
att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt. 

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige har tillträde till de 
uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheternas aktualitet kontrolleras 
regelbundet.  

Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. 

10. Förvaringstid/kriterier för hur förvaringstiden bestäms 

Uppgifterna sparas endast så länge det är ändamålsenligt med tanke på syftet med 
enkäten. Till exempel den tid som behövs för att ordna tillställningen och vidta åtgärder i 
efterhand, högst 6 månader efter tillställningen. 

11. Uppgift om automatiserade beslut (t.ex. profilering) samt om 
vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur 
denna påverkar den registrerade 

Inga automatiska beslut och ingen profilering görs baserat på uppgifterna. 

12. Rätt till insyn 

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos 
registratorskontoret. 

13. Rättelse av uppgift 

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos 
registratorskontoret. 

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter 

En registrerad har rätt att när som helst och på personliga grunder som hänger samman 
med personens särskilda situation motsätta sig behandling av uppgifter som rör honom 
eller henne, till exempel profilering. 
 
 



  



15. Rätt till begränsning av behandling 

En registrerad har rätt att kräva att behandlingen av den registrerades personuppgifter 
begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen. 

16. Rätt till borttagning av uppgifter 

En registrerad har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige tar bort den 
registrerades personuppgifter ur personregistret. Begäran görs hos registratorskontoret. 

17. Rätt att anföra klagomål 

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade 
anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt den registrerades rättigheter. 

18. Andra eventuella rättigheter 

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller 
annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, 
personmatriklar eller släktforskningsändamål. 

Kunden kan meddela Statskontoret om en eventuell dataskyddsrisk eller ett 
dataskyddsproblem som han eller hon observerat per e-post till viestinta@valtiokonttori.fi 
eller via responsformuläret på webbplatsen. 

19. Användning av webbkakor 

På Webropol-webbplatser används cookies. Läs mer om användningen av cookies på 
Webropol-webbplatsen >  
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