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Beskrivning av fotografisamling
Den här beskrivningen har publicerats i Finlands Banks webbtjänst www.suomenpankki.fi/dataskydd.
1. Registrets namn
Fotografisamling
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för
dataskyddsombudet
Finlands Bank (vad gäller de uppgifter som Finlands Bank samlat in)
FO-nummer: 0202248 -1
PB 160
00101 Helsingfors
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige:
Elisa Newby
E-post: info(at)bof.fi
Telefon: +358 9 183 2626 (kommunikationsenhetens kundtjänst)
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet:
Pasi Hänninen
E-post: tietosuojavastaava(at)bof.fi
Telefon: +358 9 1831 (växeln)
3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Finlands Banks fotografisamling är en elektronisk bildsamling. I samband med bildernas metadata
kan namnet på vissa personer ha nämnts. Fotografisamlingen består av flera olika kataloger, till
vilka bilder samlats med olika principer.
Bilderna kan publiceras i Finlands Banks webbtjänst och i sociala mediekanaler som Finlands Bank
använder.
Den rättsliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke till att personuppgifterna
behandlas.
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4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter
Kategorier av registrerade:
– Finlands Banks anställda och utomstående besökare
Kategorier av personuppgifter:
– Fotografi med en identifierbar person
– Ett fotografis metadata kan innehålla namnet på vissa personer på bilden
5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas
Bilder som är avsedda för Finlands Banks interna bruk lämnas inte ut utanför huset och de laddas
inte ner på utomstående webbtjänster.
Bilder som är avsedda för Finlands Banks offentliga bruk kan lämnas ut t.ex. till medier eller för
icke-kommersiella publikationssyften. Bilder kan också publiceras i Finlands Banks webbtjänst och
i Finlands Banks sociala mediekanaler.
6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation
Bilder som publicerats i Finlands Banks webbtjänster och i Finlands Banks sociala mediekanaler är
offentligt tillgängliga.
7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna
period
Fotografierna förvaras i Finlands Banks fotografisamling tillsvidare.
8. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
För att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna.
Sådana åtgärder är bl.a. att utrustningen finns i säkra lokaler och att tillgången till
fotografisamlingsprogrammet med begränsad med användarbehörighet.
9. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att:
− av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av de egna
personuppgifterna eller att behandlingen begränsas eller att invända mot behandlingen.
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− när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på
grundval av samtycket, innan detta återkallades.
− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheterna.
10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder av att uppgifter
inte lämnas
Det informeras om fotografering i samband med ett evenemang. Då en person deltar i ett
evenemang, ger han eller hon samtidigt sitt samtycke till att eventuellt bli fotograferad.

