
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

  

 

 

Innehåll 

1. Registrets namn 

2. Personuppgiftsansvarig/ägare 

3. Registeransvarig(a) 

4. Kontaktperson i registerärenden 

5. Stadens dataskyddsombud 

6. Lagringstid för personuppgifterna i registret 

7. Syftet med behandlingen av personuppgifter 

och behandlingens rättsliga grund 

8. Registrets datainnehåll 

9. Regelrätta informationskällor 

10. Regelrätta utlämnanden av uppgifter 

11. Överföring av uppgifter till länder utanför EU 

eller EES 

12. Principerna för skyddet av registret 

13. Förekomst av eventuellt automatiskt 

beslutsfattande 

14. Rätt till insyn 

15. Rätt att kräva rättelse av uppgifter 

16. Återkallelse av den registrerades samtycke 

17. Den registrerades övriga rättigheter 

avseende behandling av personuppgifter 

18. Den registrerades rätt att överklaga hos 

tillsynsmyndighet 

19. Övrig information 

20. Registerförvaltning

 

1 

Registrets namn 

 

Deltagare i gruppverksamhet inom företagshälsovården 

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 

Heidi Räihä-Jaakola, verkställande direktör  
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 
23.5.2022 



6 

Lagringstid för 

personuppgifterna i 

registret 

Personuppgifterna lagras enligt kraven i den gällande lagstiftningen.  

 

7 

Syftet med 

behandlingen av 

personuppgifter och 

behandlingens 

rättsliga grund 

 

Personuppgifter samlas i registret för att personalen kan se vilka av klienterna inom 

företagshälsovården är intresserade av att delta i företagshälsovårdens gruppverksamhet 

och vem som har kommit in i gruppen. Dessutom framgår det i registret när intervjun som 

förutsätts för att komma in i gruppen har genomförts. 

8 

Registrets datainnehåll 

Deltagarens namn, när intervjun har genomförts, arbetsuppgift, arbetsplats och 

telefonnummer. 

9 

Regelrätta 

informationskällor 

Uppgifterna i registret fås av personalen inom företagshälsovården. De får uppgifterna av 

deltagarna och/eller från patiendatasystemet. 

10 

Regelrätta 

utlämnanden av 

uppgifter 

Uppgifterna lämnas inte ut till andra än personalen på Kungsvägens arbetshälsa.  

11 

Överföring av 

uppgifter till länder 

utanför EU eller EES 

Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.  
Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.  

 

12 

Principerna för 

skyddet av registret 

A. Manuellt material 

 

B. Material som behandlas digitalt 

Filen finns lagrad i en fil som endast enhetens personal har tillgång till. Personalen tilldelas 
rättigheten genom chefens skriftliga begäran till användarsystemets administratör (Borgå 
stad). 

 

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 

 

 

 


