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Dataskyddsbeskrivning, användare av tjänsten collabRoom 

Dataskyddsbeskrivning – användare av tjänsten collabRoom 
 

I den här dataskyddsbeskrivningen redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 
2016/679 för hur Finlands Bank behandlar personuppgifter om användarna av tjänsten collab-Room och för 
den registrerades rättigheter.  
 

1. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för dataskyddsombu-
det 

 

Finlands Bank 

FO-nummer: 0202248–1 

PL 160 

00101 Helsingfors 

 

Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 

Petteri Vuolasto 

E-post: petteri.vuolasto@bof.fi 

Tfn: +358 9 1831 (växeln) 

 

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 

E-post: tietosuojavastaava@bof.fi 

Tfn: +358 9 1831 (växeln) 

 

2. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

 

Personuppgifter behandlas för tillhandahållande av tjänsten collabRoom. Tjänsten collabRoom utnyttjas 

för förmedling av sekretessbelagd information. 

 

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen förutsätter att den som mottar sekre-

tessbelagd information verifieras eller identifieras på ett tillräckligt informationssäkert sätt innan motta-

garen kommer åt att behandla den överförda sekretessbelagda informationen. Behandlingen av person-

uppgifter är således nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

 

3. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 

 

Kategorier av registrerade: 

– Användare av tjänsten collabRoom 
 
Kategorier av personuppgifter:  
- Namn och personbeteckning 
- E-postadress och telefonnummer 
- Kommunikation med den registrerade 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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- Logguppgifter om hur tjänsten använts 
- Användarrättigheter 
 

Identifikationsuppgifterna (namn och personbeteckning) insamlas via tjänsten Suomi.fi och andra upp-

gifter av den registrerade själv. 

 

4. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas 

 

Finlands Bank lämnar normalt inte ut uppgifter vidare. 

 

Personuppgifter kan lämnas ut i samband med eventuella uppgiftsbegäran till den del uppgifterna är of-

fentliga med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).  

 

Personuppgifter behandlas av följande personer 

- IT-tjänsteleverantörer 
- tillhandahållare av kommunikationstjänster 
- tillhandahållare av identifikationstjänster 
 

5. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation 

 

Personuppgifter överförs i regel inte utanför EU-eller EES-området. Om uppgifter överförs utanför EU 

och EES, skyddas personuppgifterna på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter, t.ex. genom 

att använda de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen godkänt. 

 

6. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna pe-
riod 

 

Personuppgifterna förvaras så länge som användarnamnet används i tjänsten. Logguppgifterna för de 

användarnamn som strukits raderas varje kvartal. 

 

7. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

 

För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig be-

handling behandlas personuppgifterna i system som är skyddade med lämpliga tekniska skyddsåtgär-

der som beaktar riskerna. Manuellt material förvaras i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Enbart de 

arbetstagare som behöver behandla personuppgifter för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till de 

personuppgifter som ska behandlas. 

 

8. Den registrerades rättigheter 

 

Den registrerade har rätt att: 
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− av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de egna personuppgifterna samt rätt att begära 
att de egna uppgifterna rättas eller att behandlingen begränsas och att 

− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten 
 

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

 

Om användaren inte ger de uppgifter som behövs för inloggning, får användaren inte tillgång till tjäns-

ten.  

 

 


