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1 

Registrets namn 

 

Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrev  

2 

Personuppgiftsansvarig 

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 (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 

verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola 

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) 

tfn 040 741 7383 tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Redigeringsdatum 
18.5.2022 



6 

Lagringstid för 

personuppgifterna i 

registret 

Uppgifterna lagras i tjänsten tills beställaren själv avbeställer nyhetsbrevet eller skriftligt 

begär att uppgifterna raderas. Uppgifterna raderas om sändningen av nyhetsbrev upphör 

eller om kundföretagets företagshälsovårdsavtal upphör. 

7 

Syftet med 

behandlingen av 

personuppgifter och 

behandlingens rättsliga 

grund 

Distribution av Kungsvägens arbetshälsas nyhetsbrev. Med nyhetsbrevet informeras 

beställarna om aktuella ärenden, meddelanden och evenemang. 

8 

Registrets datainnehåll 

Förnamn, efternamn och e-postadress 

9 

Regelrätta 

informationskällor 

Företagets uppgifter fås från företagshälsovårdsavtalet.  

10 

Regelrätta 

utlämnanden av 

uppgifter 

Beställarens e-postadress sparas i nyhetsbrevets sändlista på basis av beställarens 

samtycke. Beställaren kan lämna listan genom en avbeställningslänk som finns i 

nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas från registret om beställarens e-postadress inte längre är 

i bruk. 

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 

Beställarens uppgifter behandlas av personer som arbetar vid Kungsvägens arbetshälsa och 

skriver nyhetsbrev. Det uppstår inget manuellt material vid behandlingen av uppgifterna. 

Det elektroniska registret behandlas av de personer som har personlig behörighet därtill. 

Användningen av registret kräver alltid ett personligt användarnamn och lösenord. 

Anordningar och programvaror som används vid Kungsvägens arbetshälsa har skyddats och 

säkrats enligt dataskyddsbestämmelserna. Borgå stads Dataadministration ansvarar för 

dataskyddet. 

13 

Förekomst av 

eventuellt automatiskt 

beslutsfattande 

 

14 

Rätt till insyn 

 



15 

Rätt att kräva rättelse 

av uppgifter 

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

begäran korrigera, radera eller komplettera de personuppgifter i patientregistret som med 

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

16 

Återkallelse av den 

registrerades samtycke 

Beställaren kan när som helst ta bort sina uppgifter genom att avbeställa nyhetsbrevet 

antingen genom avbeställningslänken som finns i nyhetsbrevet eller genom ett skriftligt 

meddelande till Kungsvägens arbetshälsa. 

17 

Den registrerades 

övriga rättigheter 

avseende behandling 

av personuppgifter 

 

18 

Den registrerades rätt 

att överklaga hos 

tillsynsmyndighet 

 

19 

Övrig information 

 

20 

Registerförvaltning 

 

 

 


