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Dataskyddsbeskrivning för forumet Fråga FPA
1

Personuppgiftsansvarig
FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250
HELSINGFORS
020 634 11, http://www.fpa.fi/forvaltning

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Samuli Vuorinen, planeringsspecialist
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn
Dataskyddsbeskrivning för forumet Fråga FPA

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter och grund för
behandlingen
Insamlingen av personuppgifter, såsom IP-adress, bygger på samtycke från
användarna. Användare kan ge sitt samtycke då de registrerar sig på
forumet eller skickar meddelanden utan att vara inloggade.
Forumet kan användas normalt också utan kakor (cookies).

5 Registrets datainnehåll
Forumet kan användas normalt också utan kakor.
Nedan typer av uppgifter i registret:
• användarens signatur
• användarens e-postadress.
• IP-nummer för dataförbindelsen, användarens operativsystem och
webbläsare
• användarens väg från fpa.fi-sidorna till forumet Fråga FPA och rörelsen
inom forumet.
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• användarens fråga och svaret med tidsuppgifter

6 Regelmässiga uppgiftskällor
Användarregistret för forumet Fråga FPA
En del av de personuppgifter som lagras i registret fås i samband med att
användaren registrerar sig. Resten skapas då användaren använder
tjänsten.
Uppgifter fås inte från annat håll och uppgifterna kombineras inte med
andra uppgifter.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut.

9 Förvaringstiderna för personuppgifter
Personuppgifterna sparas så länge som forumet Fråga FPA används.
Personuppgiften raderas om en registrerad användare begär att hans eller
hennes användarnamn raderas.

10 Principer för skydd av registret
Vid FPA beaktas datasäkerheten och skyddet av personuppgifter
systematiskt vid all användning och hantering av uppgifter. 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.
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11 Rätt att få åtkomst till uppgifter
Enligt artikel 15 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få
tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne, dvs. rätt att
kontrollera uppgifter som rör personen själv.
Den registrerade kan framställa begäran per telefon, via Meddelanden i etjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom
att personligen besöka en FPA-byrå. Kontaktinformation finns i punkt 1.

12 Rätt till rättelse
Enligt artikel 16 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få
felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.
Vid begäran om detta ska den registrerade specificera den felaktiga
uppgiften, varför den är felaktig och hur den borde rättas.
Den registrerade kan framställa begäran per telefon, via Meddelanden i etjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom
att personligen besöka en FPA-byrå. Kontaktinformation finns i punkt 1.

13 Rätt till radering av uppgifter
Enligt artikel 17 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få
sina personuppgifter raderade.
Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna
sköta sina lagstadgade uppgifter.
Den registrerade kan framställa begäran per telefon, via Meddelanden i etjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom
att personligen besöka en FPA-byrå. Kontaktinformation finns i punkt 1.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
Enligt artikel 77 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att
lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att
behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.

