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1 

Registrets namn 

 

ODUM-hälsoplattform   

2 

Personuppgiftsansvari

g 

Namn 

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa, Borgå stad  

Adress 

Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå 

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

tfn 019 520 4693, 019 520 4694 (tidsbeställning och rådgivning)  

3 

Registeransvarig 

Befattning 

verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola  

tfn 040 190 3758   
heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi   

 
 

4 

Kontaktperson i 

registerärenden 

Befattning 

Heidi Räihä-Jaakola, verkställande direktör  

Adress 

Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå 

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

tfn 040 190 3758  
heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 

 

5 

Stadens 

dataskyddsombud 

Befattning 

Dataskyddsombud, jurist johanna Päivärinta  

Adress 

 

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi, tfn 040 741 7383   

Redigeringsdatum 
17.5.2022 



6 

Lagringstid för 

personuppgifterna i 

registret 

Uppgifter lagras i registret tills vidare och så länge som den registrerades arbetsgivare har 
ett gällande avtal om användning av ODUM-hälsoplattformen. Om avtalet upphör raderas 
alla personuppgifter inom sex månader efter att avtalet har upphört. När arbetsgivaren 
meddelar att en anställd har sagt upp sig raderas den anställdas personuppgifter inom en 
månad efter meddelandet.  
  

 

7 

Syftet med 

behandlingen av 

personuppgifter och 

behandlingens 

rättsliga grund 

Personuppgifter samlas för genomförande av enkäter som berör de frivilligas hälsa och 
arbete. Svararen får en respons och anvisningar för hur hen kan främja situationen. Endast 
separat utsedda yrkesutbildade personer inom hälsovården har tillgång till 
personuppgifterna och hälsoenkätssvaren.  

 

8 

Registrets datainnehåll 

I registret lagras vid behov endast nödvändiga uppgifter. Uppgifter som samlas in kan vid 
behov vara: namn, personbeteckning, kön, hemadress, e-postadress, telefonnummer, 
arbetsgivare, yrkesbeteckning, svarstidpunkt, den registrerades svar och analysresultat 
gällande enkäter. Den personuppgiftsansvarige följer utvecklingen av dataskyddslagen och 
myndighetsbestämmelser samt utvecklar tjänsten, och  
behåller därför rätten att göra ändingar i denna beskrivning.  

 

9 

Regelrätta 

informationskällor 

Personuppgifterna som användaren själv har frivilligt angett och svaren på hälsoenkäten.  

10 

Regelrätta 

utlämnanden av 

uppgifter 

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet.  

11 

Överföring av 

uppgifter till länder 

utanför EU eller EES 

Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.  

12 

Principerna för 

skyddet av registret 

A. Manuellt material 

Personuppgifterna av de svarare som har svarat på enkäten på papper lagras i datasystemet 
av en anställd inom hälsovården. Enkäter i pappersform lagras i ett låst utrymme tills de 
förstörs inom högst sex månader efter att uppgifterna har lagrats i systemet. Endast separat 
utsedda yrkesutbildade personer inom hälsovården har rätt att behandla personuppgifterna 
i registret. 

B. Material som behandlas digitalt 

Svaren sparas i ett skyddat och konfidentiellt datasystem och endast separat utsedda 
yrkesutbildade personer inom hälsovården har rätt att behandla personuppgifter och 
hälsoenkätsvar.   
  

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har sekretessplikt. Autentisering i 
samband med inloggning till systemet genomförs antingen genom att ange ett personligt 
användarnamn och lösenord samt en verifieringskod som skickas per sms eller med stark 
autentisering (bankkoder). De tilldelas begränsad tillgång till de uppgifter som behövs för att 
kunna sköta sin arbetsuppgift. Inga uppgifter på personnivå lämnas ut till förpersoner, 
företagsledningen, arbetskamrater eller myndigheter.  



  

I all telekommunikation i systemet används stark krypteringsteknik och uppgifterna lagras i 
ett tryggt utrymme vars dataskyddsnivå följer aktuella krav. Datasystemet sparar 
logguppgifter där det vid behov framgår hur uppgifterna har behandlats. Registret 
säkerhetskopieras regelbundet.   

 

13 

Förekomst av 

eventuellt automatiskt 

beslutsfattande 

 

14 

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter och 

rätt till insyn i dem. Blanketter avseende rätt till information, rättelse eller radering finns 

tillgängliga på Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå eller på 

https://www.borga.fi/dataskydd  

15 

Rätt att kräva rättelse 

av uppgifter 

Den personuppgiftsansvarige ska utan oskäligt dröjsmål på eget initiativ eller på den 

registrerades begäran korrigera, radera eller komplettera de personuppgifter i registret som 

med tanke på syftet med behandlingen är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller föråldrade. 

Om en felaktig, överflödig eller bristfällig uppgift upptäcks i registret kan den ändras eller tas 

bort. Ändringarna görs på sådant sätt att uppgifter om de korrigeringar som gjorts, vem som 

gjort dem och datumet för ändringen sparas i registret, och så att den ursprungliga 

informationen även i efterhand är tillgänglig vid behov.  

16 

Återkallelse av den 

registrerades 

samtycke 

 

17 

Den registrerades 

övriga rättigheter 

avseende behandling 

av personuppgifter 

 

18 

Den registrerades rätt 

att överklaga hos 

tillsynsmyndighet 

Om den personuppgiftsansvarige inte godkänner den registrerades krav på korrigering av en 

uppgift ska hen ge ett skriftligt intyg över detta. Orsakerna till att kravet inte godkändes ska 

anges i intyget. Den registrerade kan föra ärendet vidare till dataombudsmannen för 

behandling.  

19 

Övrig information 

 

20 

Registerförvaltning 

 

 

 


