
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

    Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § 
Läs igenom anvisningarna innan du 
fyller i registerutdraget. Använd bilagor vid behov. 

Upprättat  
Uppdaterad 
25.5.2018 

 
 

1a 
Register- 
ansvarig 

Namn 

Utrikesministeriet 

Adress 

PB 415, 00023 Statsrådet 

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

+358 295 350 000 

2 
Kontaktperson 
i ärenden som 
gäller 
registret 

Namn 

Informatör Hanna Päivärinta 
Adress 

PB 481, 00023 Statsrådet 

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

VIE-30@formin.fi 

3 
Registrets 
namn 

Register för Världen 2030-nyhetsbrev 

4 
Syftet med 
behandlingen 
av 
personuppgifter 
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrevet informerar om innehållet på webbplatsen Världen 2030 och marknadsför avgiftsfritt 
material åt lärare till stöd för global fostran. 
 
Registret för Världen 2030-nyhetsbrevet hanteras av företaget MailChimp. 
 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registeransvarigas lagstadgade skyldighet 
(artikel 6 i dataskyddsförordningen, lag om utrikesförvaltningen, 38 § i utrikesministeriets 
arbetsordning, 20 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, ”Myndigheternas 
skyldighet att producera och sprida information”)  

 

 

 

5 
Registrets 
datainnehåll 

I registret finns uppgifter om organisationer och anställda inom undervisningssektorn samt om 
dem som prenumererar på nyhetsbrevet. I registret ingår personernas och organisationernas 
namn och e-postadresser. 

6 
Regelmässiga 
uppgifts- 
källor 

Informationskällorna är offentligt tillgängliga kontaktuppgifter och de beställningar som gjorts för 
nyhetsbrevet.  
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7 
Regelmässigt 
utlämnande 
av uppgifter 

Nej. 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU eller 
EES 
 

Företaget MailChimp hanterar registeruppgifterna och lagrar dem på sin server i Förenta staterna. 
MailChimp följer överenskommelsen Privacy Shield mellan EU och Förenta staterna, som 
fastställer amerikanska företags rätt att samla, använda och bevara personuppgifter i Europeiska 
unionens medlemsländer. Utrikesministeriet och MailChimp har ett avtal om behandlingen av 
personuppgifter. 

9 
Registrets 
skyddet av 
registret 

A Manuellt material 

Nej. 

B ADB-register 

Nyhetsbrevets e-postsändlista är en fil i tabellform som är sparad i det gemensamma virtuella 
arbetsrummet för enheten för utvecklingskommunikation. Endast anställda vid enheten har tillgång 
till det virtuella arbetsrummet. Användarrättigheterna förvaltas av systemadministratören.  
Uppgifterna är tekniskt skyddade.  
Fysisk tillgång till uppgifterna hindras med hjälp av passerkontroll och andra säkerhetsåtgärder. 
Tillgång till uppgifterna förutsätter tillräckliga rättigheter och identifiering i flera steg. Otillåten 
tillgång hindras också med hjälp av brandväggar och tekniska skyddsmetoder.  
Endast anställda vid enheten har rätt att behandla och spara uppgifter i registret. Användarna har 
tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan återskapas vid 
behov. Datasäkerhetens nivå granskas regelbundet antingen genom extern eller intern auditering. 
 

10 
Gransknings- 
rätt 

Var och en har rätt att granska uppgifter om sig själv som är sparade i registret. Granskningen kan 
göras avgiftsfritt en gång per år. En person som förekommer i registret har bland annat rätt att: 

be den registeransvariga om tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling eller 
dataportabilitet 

Anhållan om granskning sänds till 

Namn: Utrikesministeriet (FO-nummer 0245973-9)  

Adress: PB 415, 00023 Statsrådet 

Telefonnummer: 0295 351 861 

E-post: kirjaamo.um@formin.fi   
  

11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

En person som förekommer i registret har rätt att begära att uppgifterna om hen korrigeras och vid 
behov granska att de korrigerats. Begäran ska riktas skriftligen till den registeransvariga. Den 
registrerade har rätt att få ändring i uppgifter om hen som är felaktiga i registret. 



12 
Övriga 
rättigheter 
med anknytning 
till 
behandlingen 
av 
personuppgifter 
 

 Personer som förekommer i registret har rätt att anföra besvär om behandlingen av 
personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Läs mer på www.tietosuoja.fi/sv.    

 


