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Dataskyddsbeskrivning som gäller mittiallt.fi
Den här dataskyddsbeskrivningen gäller endast webbplatsen mittiallt.fi. Mittiallt.fi är FPA:s
webbmedium för privatpersoner och arbetsgivare. Mittiallt.fi erbjuder människonära
kundberättelser för FPA:s kunder samt bloggar, enkäter och tester som kompletterar
sakinnehållet på fpa.fi.
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Registeransvarig
FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00101 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250
HELSINGFORS
020 634 11, www.fpa.fi/forvaltning

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Kommunikationschef Minna Latvala, tfn 020 634 1418,
fornamn.efternamn(at)fpa.fi.

3 Registrets namn
Dataskyddsbeskrivning som gäller mittiallt.fi

4 Vilka uppgifter samlas in och hur samlas uppgifterna in?
Statistisk information om användningen av mittiallt.fi samlas in med hjälp av
FPA:s egna kakor (cookies) och serviceproducenternas kakor. På mittiallt.fi
används analysverktyget Google Analytics för insamling av statistisk information.
Sådan information är till exempel


hur många besökare webbplatsen har



hurdana dataterminaler som använts för att besöka webbplatsen
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från vilka webbadresser besökarna har kommit till webbplatsen



enskilda sidor som besökarna har besökt
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Läs också om praxisen gällande kakor på mittiallt.fi.
De uppgifter som analysverktyget samlar in innehåller aldrig personens namn,
personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter. Till exempel
användarens IP-adress pseudonymiseras som ett led i användningen av
analysverktyg. FPA försöker aldrig identifiera en enskild besökare på
webbplatsen på basis av den här informationen.
Med hjälp av enkätverktyget ZEF kan man av kunderna begära och samla in
följande uppgifter:
- namn
- e-postadress
- hemadress
- telefonnummer
- ålder
- födelsedatum
- utbildning och behörighet
- kontaktinformation
- andra personuppgifter som personen lämnat för någon viss enkät
Insamlingen av de här uppgifterna grundar sig på användarens samtycke.
Registret sammanställs endast utgående från de uppgifter som de läsare av
mittiallt.fi som besvarat enkäterna har gett för den enskilda enkäten.
FPA fastställer de personuppgifter som samlas in av respondenterna för varje
enkät. FPA kan också genomföra enkäter så att personuppgifter inte samlas in av
respondenterna.
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Vidare samlar FPA in uppgifter i samband med det normala underhållet av
webbplatsen och uppgifterna sparas i loggdata på mittiallt.fi.
Uppgifter som samlats in från olika källor kopplas inte ihop.

5. För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
FPA använder uppgifter som den samlat in för att säkra att webbplatsen fungerar
tekniskt och för att trygga datasäkerheten. Vidare används uppgifterna för
produktion av webbanalys och för analys av besökarantal, intresset för olika
innehåll och sätten att använda tjänsten samt för utveckling av webbplatsen.
De personuppgifter som samlats in med enkätverktyget ZEF används endast för
att leverera eventuella vinster som lottas ut. Informationen används inte för
något annat ändamål och insamlingen av information begränsas till detta
ändamål.

6. Överförande av uppgifter utanför EU eller EES
I regel lämnar FPA inte ut uppgifter om besökare på mittiallt.fi till andra
registeransvariga. De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom producent av
webbtidning) kan dock ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med
användningen av mittiallt.fi. Serviceproducenterna får använda de här
uppgifterna endast för FPA:s ändamål. I det här sammanhanget kan FPA överföra
de personuppgifter som FPA behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet
med gällande lagstiftning.

7. Hur skyddas uppgifterna?
Vid FPA beaktas datasäkerheten och skyddet av personuppgifter systematiskt vid
all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och användbarheten
hos personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa
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åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar
datasäkerheten och följer lagen.
Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om
tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder
registret, i enlighet med sina användarrättigheter.
Uppgifterna behandlas också av FPA:s utomstående samarbetspartner i enlighet
med separata avtal. Då har FPA:s utomstående samarbetspartner rollen av
registerförare.

8. Hur länge lagras uppgifterna?
När FPA inte längre behöver de personuppgifter som den samlat in förstörs
uppgifterna på ett säkert sätt.

9. Vilka rättigheter har användaren?
Besökaren har rätt att kontrollera de uppgifter som samlats in om honom eller
henne och be att felaktiga uppgifter rättas. Besökaren kan kontrollera sina
personuppgifter eller be om rättelse genom att skicka en begäran om detta till
FPA.
I begäran ska man specificera den felaktiga uppgiften, varför den är felaktig och
hur den borde rättas.
Begäran kan framställas per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en
skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller vid ett personligt besök på
FPA-byrån. Kontaktinformation finns i punkt 1.
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10. Förändringar
FPA kan tidvis ändra den här dataskyddsbeskrivningen utan att separat
informera om det.
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