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Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12
Upprättad
7.5.2018

1
Registrets benämning
2
Personuppgiftsansvarig

Personalregister
Namn

Statens revisionsverk
Adress

Porkalagatan 1, 00101 Helsingfors

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

09 4321, kirjaamo@vtv.fi
3
Kontaktperson i
frågor
gällande
registret

Namn

4
Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig

Tuovi Rautjoki
Adress

Porkalagatan 1, 00101 Helsingfors

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

kirjaamo@vtv.fi

Tuomo Salminen
Adress

Statens revisionverk / dataskyddsansvarig
Porkalagatan 1, 00101 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

tietosuojavastaava@vtv.fi
5
Syftet med
behandling
av personuppgifter

Personuppgifterna används i VTV.fi-tjänsten. Syftet är att tillhandahålla kontaktuppgifter för kundtjänsten i myndighetsuppgifter samt för andra kontakter med kunder och intressegrupper.

6
Registrets
informationsinnehåll
7
Regelmässiga
uppgiftskällor
8
Mottagare
av uppgifter
9
Överföring av uppgifter
utanför
EU eller EES
10
Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter av följande slag kan lagras om de registrerade:
• Namn, porträttbild, funktion och nödvändiga kontakt- och organisationsuppgifter

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
• Kunders och intressegruppers kontakter med revisionsverkets personal
• Kunders och intressegruppers kontakter med revisionsverket

Uppgifter fås i första hand från följande källor:
• Statens revisionsverks personalförvaltning
• Direkt från personalen
Uppgifterna överlämnas inte till andra.
Uppgifterna överlämnas inte till andra.

Uppgifter som samlats i registret lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt i
förhållande till de ursprungliga och överensstämmande syften som personuppgifterna har samlats in
för. Personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning lagras så länge som den personuppgiftsansvarige använder uppgifter för ändamål beskrivna i punkt 4. Personuppgifter som lagrats i registret
raderas när det inte längre finns laglig grund för behandling av dem.

STATENS REVISIONSVERK
PORKALAGATAN 1 | PB 1119 | 00101 HELSINGFORS
TELEFON 09 4321 | WWW. VTV. FI
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11
Registrets
skyddsprinciper
12
Rätt att granska
och rätta uppgifter

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet
säkerställs med ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

13
Rätt till radering

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, under förutsättning
att
• personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt
behandlats
• den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan laglig grund för behandling
• personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
• personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.
Den registrerade har rätt till att den registeransvarige begränsar behandlingen om
• den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet
• behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i
stället begär en begränsning av deras användning
• den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk.
De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska
inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

14
Rätt till begränsning
av behandling

15
Rätt att återkalla
samtycke
16
Rätt att flytta
uppgifter
från ett system
till ett annat
17
Rätten att inge
klagomål till en
tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret.
En begäran om granskning eller rättning kan också göras genom att lämna en begäran till dataom-budsmannen.

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Den registrerade har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att
hans eller hennes personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
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