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Distriktet behandlar medlemskårens personuppgifter i syfte att upprätthålla
föreningsverksamheten, ordna evenemang och föra en medlemsförteckning.
Personuppgifterna samlas in i första hand av medlemsföreningen eller direkt av
medlemmen.
Distriktet behandlar endast de uppgifter som behövs för ändamål som har
fastställts av Distriktet.
Personuppgifterna lämnas ut regelbundet till Finlands Jägarförbund, som behöver
informationen för att verifiera medlemsföreningarnas och Distriktets medlemskap
samt erbjuda Distriktets medlemmar medlemsförmåner och -tjänster. Finlands
Jägarförbund kan behandla medlemmens personuppgifter också för direkt
marknadsföring på de sätt som tillåts i lagstiftningen.
Endast representanter för Distriktet som behöver behandla personuppgifterna för
att fullgöra sina ansvarsuppgifter har tillgång till personuppgifterna.
Medlemmen, det vill säga den registrerade, kan själv påverka hur Distriktet
behandlar hans eller hennes personuppgifter. I denna beskrivning redogörs för de
registrerades rättigheter och för hur dessa rättigheter kan användas.

DEN REGISTERANSVARIGE
Finlands Jägarförbunds Uudenmaan piiri ry (FO-nummer: 2164588-7)
Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ
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KONTAKTINFORMATION I DATASKYDDSFRÅGOR
Kontakt med anknytning till dataskyddet:
Mauno Mynttinen
mauno.mynttinen@metsastajaliitto.fi
044 988 2108
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PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Obligatoriska uppgifter för medlemsförteckningen
medlemsföreningarnas personmedlemmar:

om

Distriktets

och

 Namn
 Hemort
Det är nödvändigt att lämna ovan nämnda grundläggande uppgifter till
Distriktet för att det ska kunna föra en lagstadgad medlemsförteckning.
Uppgifter med anknytning till
medlemsföreningars verksamhet:


Distriktets

verksamhet

och

Distriktets

Uppgifter som identifierar medlemmen:
o

postadress (till arbetsplatsen eller hem enligt medlemmens val)

o

hemland
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o

telefon- och/eller mobiltelefonnummer

o

e-postadress

o

kön

o

födelsetid

o

medlemsnummer

o

datum då medlemskapet inleddes och avslutades

 Uppgifter om vilka förmåner medlemmen får, såsom tidskriften Jakt
och Digi-Jakt
 Svar på eventuella enkäter som ordnats bland medlemmarna
 Medlemmens särskilda uppdrag och roller samt erhållna utmärkelser
inom Distriktet och i medlemsföreningen
 Uppgifter om när medlemmen deltagit i Finlands Jägarförbunds
tävlingar, evenemang och kurser
 Uppgifter med anknytning till medlemsavgifterna
 Förbud mot eller samtycke till direkt marknadsföring som medlemmen
gett
 Förbud mot eller
medlemmen gett

samtycke

till

utlämnande

av

uppgifter

som

Uppgifter om representanterna för medlemsföreningarna


Namn



Kontaktinformation



Medlemsförening

 Medlemmens särskilda uppdrag och roller i medlemsföreningen och
inom Distriktet
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ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA
Ändamålen med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är:
 Att föra en medlemsförteckning
 Att ordna evenemang
 Att hantera medlemsavgifterna
 Att bevilja utmärkelser
 Eventuella påminnelser
bemärkelsedagar

med

anknytning

 Kontakt och kommunikation
 Marknadsföring
 Allmän utveckling av Distriktets verksamhet

till

medlemskapet

och
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5
5.1

BEHANDLINGENS RÄTTSLIGA GRUNDER
Lagstadgad skyldighet
Distriktet behandlar medlemmens personuppgifter för att fullgöra sin
lagstadgade skyldighet, bland annat när Distriktet för en medlemsförteckning
över sina medlemmar i enlighet med föreningslagen.

5.2

Berättigat intresse
Distriktets rätt att behandla den registrerades, det vill säga medlemmens,
personuppgifter grundar sig delvis på det berättigade intresse som
personmedlemskapet i Distriktet eller föreningsmedlemskapet medför. För
den som representerar en medlemsförening grundar sig rätten på det
berättigade intresse som medlemsföreningens medlemskap medför.
Medlemmen kan rimligtvis anses känna till att Distriktet behandlar hans eller
hennes personuppgifter i samband med föreningsverksamheten. Distriktet har
gjort en intresseavvägning och konstaterat att medlemmarnas grundläggande
rättigheter och friheter inte fråntar Distriktet dess berättigade intresse att
behandla personuppgifterna på basis av medlemskapet.
Medlemmen har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller
hennes specifika situation, göra invändningar mot behandlingen av
personuppgifterna som grundar sig på Distriktets berättigade intresse. I det
fallet avväger Distriktet om det finns ett mycket viktigt och berättigande skäl
till att fortsätta med behandlingen av personuppgifterna och om detta skäl
väger tyngre än medlemmens rättigheter och intressen. Mer information om
medlemmarnas rättigheter hittar du här.

5.3

Avtal
Distriktet behandlar personuppgifter också i syfte att bereda och ingå avtal,
exempelvis när en medlem anmäler sig till ett evenemang och ingår ett avtal
med Distriktet genom att godkänna evenemangets villkor.

5.4

Samtycke
Personuppgifter kan behandlas också på basis av samtycke i den utsträckning
som lagstiftningen kräver, exempelvis om medlemmen ombes ge sitt
samtycke till direkt marknadsföring eller om ett foto på medlemmen eller
andra uppgifter publiceras på Distriktets webbplats.
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PERSONUPPGIFTERNAS MOTTAGARE ELLER MOTTAGARGRUPPER
Personuppgifter lämnas ut i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter och
förpliktar.
Uppgifter lämnas ut regelbundet till Finlands Jägarförbund, som behöver
informationen för att verifiera medlemsföreningarnas medlemskap samt
erbjuda medlemsförmåner och -tjänster med anknytning till medlemskapet i
förbundet
samt
för
kommunikation
och
marknadsföring.
Finlands
Jägarförbund
lämnar
tidvis
ut
en
medlems
personuppgifter
till
samarbetspartner som erbjuder förmåner och tjänster baserade på
medlemskapet i Finlands Jägarförbund, såsom till försäkringsbolag och
bensinstationskedjor som beviljar bränslerabatt samt till andra nuvarande och
framtida samarbetspartner.
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Finlands Jägarförbund kan tidvis lämna ut personuppgifter för en medlem som
gett
sitt
samtycke
till
marknadsföring
till
tredje
part
för
marknadsföringsändamål med anknytning till jakt och Distriktets övriga
verksamhet.
Behandlingen av personuppgifterna har utkontrakterats till följande
serviceleverantörer,
som
behandlar
personuppgifterna
för
den
registeransvariges räkning:
 Finlands Jägarförbund för förande av medlemsregister
 Leverantörer av IT-tjänster
 Revisionsbyrån som sköter löneräkningen (Rantalainen)
 Person/företag som gör distriktets betjänings infoblad (Jeesarit Oy)
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ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND
Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.
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FÖRVARINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter förvaras så länge detta är nödvändigt med tanke på
ändamålen med behandlingen av personuppgifterna eller fullgörandet av
Distriktets lagstadgade skyldighet.
Distriktet förvarar medlemmarnas personuppgifter så länge medlemskapet
fortgår. Tidigare medlemmars personuppgifter förvaras i 6 månader efter att
medlemskapet avslutats.
Även härefter förvarar Distriktet personuppgifter som är nödvändiga för att
fullgöra bokföringsskyldigheten i 6 år efter redovisningsperiodens slut.
Distriktet förvarar vissa grundläggande uppgifter om medlemmarna (namn,
hemort, år då medlemskapet inleddes och avslutades samt utmärkelser)
permanent i syfte att skriva Distriktets historik. En tidigare medlem kan
emellertid invända mot eller begränsa behandlingen av dessa uppgifter.
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DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER:
BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA?

HUR

KAN

EN

MEDLEM

PÅVERKA

Den registrerade kan använda nedan beskrivna rättigheter genom att
kontakta [e-postadress]. Begäran kan också framföras personligen till den
kontaktperson vid Distriktet som anges i punkt 2, Distriktets ordförande eller
Distriktets verksamhetsledare.
Distriktet kan vid behov be den registrerade lämna ytterligare uppgifter som
behövs för att verifiera den registrerades identitet.
9.1

Rätt att få tillgång till uppgifterna
Den registrerade har rätt att av Distriktet få bekräftelse på huruvida
personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Den
registrerade har dessutom rätt att få tillgång till personuppgifterna som gäller
den registrerade samt information om behandlingen av personuppgifterna i
enlighet med dataskyddsförordningen.
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När den registrerade använder sin rätt att få tillgång till uppgifterna lämnar
Distriktet ut en kopia av personuppgifterna som behandlas. Om den
registrerade begär flera kopior kan Distriktet ta ut en rimlig avgift som
grundar sig på de administrativa kostnaderna för kopiorna.
9.2

Rätt till rättelse av uppgifterna
Den registrerade har rätt att be Distriktet rätta inexakta och felaktiga
uppgifter om den registrerade utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har
dessutom rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att lämna
ett kompletterande utlåtande till Distriktet per post eller e-post.

9.3

Rätt till radering av uppgifterna
Den registrerade har rätt att be Distriktet radera uppgifterna om den
registrerade utan onödigt dröjsmål om:
 personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka
de samlats in eller på annat sätt behandlats,
 den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen
grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för
behandlingen,
 den
registrerade
gör
invändningar
mot
behandlingen
av
personuppgifterna av skäl som hänför sig till hans eller hennes
specifika situation, och det saknas berättigande skäl för behandlingen,
 Distriktet har behandlat personuppgifterna på olagligt sätt eller
 personuppgifterna måste raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse
som Distriktet omfattas av.

9.4

Rätt att begränsa behandlingen
Den registrerade har rätt att be Distriktet begränsa behandlingen av
personuppgifterna så att personuppgifterna utöver förvaring endast får
behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan persons
rättigheter, om:
 den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, så att
behandlingen begränsas under den tid man kontrollerar om
personuppgifterna är korrekta,
 Distriktet behandlar personuppgifterna olagligt och den registrerade
motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en
begränsning av deras användning,
 Distriktet inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med
behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 den registrerade har invänt mot behandlingen av personuppgifterna av
skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation i väntan
på kontroll av huruvida Distriktets berättigade skäl väger tyngre än
den registrerades skäl att invända mot behandlingen.
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9.5

Rätt till dataportabilitet
Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som han eller hon
har tillhandahållit Distriktet i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig, om:
 behandlingen sker automatiserat och
 behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke eller
behandlingen av den registrerades personuppgifter är nödvändig för
att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för att vidta
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Rätten till dataportabilitet begränsas till förfaranden som inte påverkar andras
rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

9.6

Rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna
Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av
personuppgifterna av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika
situation, om det saknas berättigande skäl för behandlingen.
Den registrerade har dessutom rätt att göra invändningar mot att
personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring. Om den registrerade
gör invändningar mot behandlingen av personuppgifterna för direkt
marknadsföring eller motsvarande ändamål ska personuppgifterna inte längre
behandlas för sådana ändamål.

9.7

Rätt att återkalla samtycke
Till den del behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den
registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla
sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna.

10 RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, om
den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna har kränkt den
registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.
11 VARIFRÅN KOMMER PERSONUPPGIFTERNA
Distriktet samlar in personuppgifterna i första hand direkt av den registrerade
samt av Distriktets medlemsföreningar. Personuppgifterna uppdateras
dessutom på basis av information om adressändringar som lämnats av Posten
eller myndigheterna samt ändringar som gjorts av Finlands Jägarförbund, när
medlemmen har lämnat en begäran om uppdatering eller ändring till Finlands
Jägarförbund.
12 SÄKERHET VID BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA
Personuppgifterna förvaras i system som är skyddade med brandväggar,
lösenord eller andra tekniska och organisatoriska metoder.
Material som underhålls manuellt förvaras i lokaler där obehöriga inte äger
tillträde.
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Endast
de
representanter
för
Distriktet
som
behöver
behandla
personuppgifterna för att fullgöra sina ansvarsuppgifter har tillgång till
personuppgifter som behandlas av Distriktet.

