DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § ja 24 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/679

Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Datum för uppgörande

8.10.2018

Namn
1a
Den register- Smedsby Hem och Skola rf, Registernummer 162741
ansvarige
Adress

c/o Claudia Dell'Era, Blåbackabranten 5 C 4, Esbo
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

e-mail: smedsbyHOS@hotmail.fi
2
Kontaktperson i
ärenden
gällande
registret

Namn

Andreas Dahlin
Adress

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

e-mail: ador.dahlin@gmail.com

3
TryckTassens databank
Registrets
namn
4
Personuppgifter kan användas:
Ändamål
För att skapa TryckTassen tidningen
med behandling av personuppgifter

5
Bilder därifrån personer möjligtvis kan igenkännas
Registrets
Namn på författare av innehållet samt redaktionen
datainnehåll Namn på personer som en del av innehållet i tidningen

1

6
Regelmässiga uppgiftskällor

Författare av innehåll meddelar sitt namn och ger samtycket för att publicera det tillsammans med
innehållet
Bilder tas av TryckTassens redaktion
Bilder fås av andra personer, som ger samtycke för att de ska användas i TryckTassens
verksamhet.

7
Regelmässigt utlämnande av
uppgifter

Uppgifter översänds ej utanför EU eller EES, men del av material kan sparas i Google Drive eller
någon liknande plattform.

8
Översändande
av uppgifter
utanför EU
eller EES

Uppgifter översänds ej

9
Principerna
för skyddet
av registret

A Manuellt material

Tidningen är offentlig. Inget annat material förvaras manuellt.
B ADB-register

Alla bilder och texter sparas i TryckTassens dator, som är skyddad med lösenord. Elektroniska
kopior av bilder som inte användes i tidningen, och därifrån personer möjligtvis kan igenkännas tas
bort från TryckTassens dator efter 6 år. Undantagsvis kan material och/eller bilder av särskild
betydelse förvaras längre, men då meddelas personen eller personerna som ingår i materialet skilt
om det.

10
En person kan fråga efter sina uppgifter direkt från kontaktpersonen utan kostnader. En medlem kan
Övriga rättig- endast personligen fråga om sina egna uppgifter eller de uppgifter man enligt lag har rätt till.
heter med
anknytning
till behandling av personuppgifter

2

11
Den register ansvarige ska snarast möjligt korrigera eller ta bort felaktiga personuppgifter som
Rätt att kräva anmälts av personen i fråga. Man kan fråga efter rättelse av sina uppgifter direkt från
rättelse av
kontaktpersonen.
uppgifter

12
Arkivering
och
förstörning.

Elektroniska kopior av bilder som inte användes i tidningen, och därifrån personer möjligtvis kan
igenkännas tas bort från TryckTassens dator efter 6 år. Undantagsvis kan material och/eller bilder
av särskild betydelse förvaras längre, men då meddelas personen eller personerna som ingår i
materialet skilt om det.
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