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Beskrivning för behandlingsfunktionen 

Beskrivning för behandlingsfunktionen 
I dataskyddsregistret redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 för 
hur Finlands Bank behandlar personuppgifter om de registrerade som ska lagras i detta register och 
för den registrerades rättigheter.  
1. Registrets namn 

Register över kundbetalningar 
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för 

dataskyddsombudet 
Finlands Bank  
FO-nummer: 0202248–1 
PL 160 
00101 Helsingfors 
 
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 
Heli Snellman 
E-post: heli.snellman@bof.fi  
Tfn: +358 9 183 1 (växeln) 
 
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 
E-post: tietosuojavastaava@bof.fi 
Tfn: +358 9 183 1 (växeln) 
 

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 
I egenskap av utgivare av sedlar och mynt har Finlands Bank en lagstadgad skyldighet att ta emot, 
och när villkoren uppfylls, att lösa in skadade sedlar och mynt. Gjorda inlösen antecknas i registret. 

4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 
Kategorier av registrerade: 
Personer som begär inlösen av skadade sedlar och mynt 
 
Kategorier av personuppgifter: 
Namnet på den person/det företag som personen representerar, uppgifter om personens/företagets 
bankförbindelse, andra kontaktuppgifter som personen ger och den penningsumma som 
personen/företaget ska gottgöras med 

5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas 
Finlands Bank överlämnar i regel inte personuppgifter vidare från register över kundbetalningar. 
Uppgifter kan emellertid överlämnas till dem som enligt lag har rätt att få information, såsom 
polismyndigheterna vid misstanke om penningförfalskning.  

6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation 
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till en internationell organisation. 

7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att 
fastställa denna period 
Personuppgifter förvaras så länge som detta är nödvändigt för att behandla personuppgifter i 
enlighet med registret.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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8. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig 
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna.  
 
De datorer som används i behandlingen av personuppgifter finns i lokaler som är stängda för andra 
än arbetstagarna och det krävs personliga koder för att logga in i systemet. Pappersversioner 
förvaras i lokaler som är stängda för utomstående. 

9. Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rätt att: 
- av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de egna personuppgifterna samt rätt att 

begära att de egna uppgifterna rättas   
- överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten 

10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder 
av att uppgifter inte lämnas 

Om en person inte ger de uppgifter som behövs för att lösa in en skadad sedel eller ett skadat mynt, 
kan inlösen inte genomföras. 
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