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Loimu rf:s medlemsregister
Denna Dataskyddsbeskrivning (nedan ”Beskrivning") beskriver hur Loimu rf. i sitt
medlemsregister samlar in, behandlar och överlåter personuppgifter i samband med hanteringen av
medlemskapet och tillhandahållandet av medlemstjänster. Vid hanteringen av registret tillämpar vi
Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 samt 10 § i Personuppgiftslagen 523/1999.
Registeransvarig
Natur-, miljö- och skogsvetarnas förbund Loimu rf.
Mikaelsgatan 8 A, våning 8
00100 Helsingfors
Tfn +358 (9) 6226 6850
FO-nummer 0202153-4
Dataskyddsansvarig

Pekka Ihalainen
Mikaelsgatan 8 A, våning 8
00100 Helsingfors
tietosuojavastaava@loimu.fi

Registrets namn
Natur-, miljö- och skogsvetarnas förbund Loimu rf:s medlemsregister
Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in och behandlas för att upprätta ett medlemskap, att inkassera
medlemsavgifter och att genomföra föreningens syfte. Behandlingen av personuppgifter baseras ett
medlemsförhållande mellan förbundet och medlemmen.
Personuppgifter behandlas huvudsakligen för att sköta medlemsförhållandet, för intressebevakning
och för att tillhandahålla medlemstjänster. Dessutom informerar vi medlemmarna om aktuella
ärenden, medlemstjänster och -förmåner, för statistik över medlemmarnas placering på
arbetsmarknaden, samt skickar ut enkäter för att förverkliga intressebevakning. Dessutom kommer
informationen som samlas in att användas för att övervaka och utveckla förbundets egna aktiviteter
och tjänster. På grundval av informationen som medlemmarna angett i registret görs dessutom
nödvändiga segmenteringar/grupperingar för att utveckla kommunikation och medlemstjänster.
Behandling av personuppgifter bygger på föreningens lagstadgade skyldighet att föra ett register
över sina medlemmar och berättigat intresse i att tillhandahålla information och marknadsföra
tjänster.
Registrets datainnehåll
Medlemsregistret innehåller
• Grundläggande data: namn, personbeteckning, adress, e-postadress, telefonnummer, tidigare
fusionsförbund, typ av medlemskap, beställning av medlemskalender och medlemskort,
medlemskap i arbetslöshetskassa, förbud, tidigare avdelningsmedlemskap, arbetsgivare,
arbetsgivarens adress, anställning, arbetstelefon, före detta arbetsgivare, intresse av
mentorskap, kursnummer
• Utbildning: examen, huvudämne, skola, examensdatum
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• Medlemsavgift: betalning, betalningstransaktion, -sätt, -grund, arbetsgivarinkassering
• Föreningsverksamhet: förtroendepositioner, medlemskap i underförening,
förtjänsttecken/stipendium
• Kontakt: datum för medlemmens kontakt, ämne, typ av kontakt, beskrivning och den
som har svarat
• Kurshistoria: deltagande i utbildningar
Insamling av personuppgifter och regelmässiga informationskällor
Personuppgifter kan samlas in på olika sätt. I medlemsregistret lagras information som
medlemmen själv har lämnat. Information erhålls också från befolkningsregistret,
Specialutbildades arbetslöshetskassa samt medlemsföreningar. Personuppgifter kan också
samlas in, lagras och uppdateras från register i vilka den registeransvarige tillhandahåller adresseller andra motsvarande tjänster.
Regelmässigt överlåtande av uppgifter
Personuppgifter kan överlåtas till tredje parter:
• i den utsträckning som lagen tillåter och erfordrar, till exempel det årliga
överlåtandet av medlemsavgiftsuppgifter till skattemyndigheten för
beskattningen;
• till förhandlingsorganisationer (JUKO och YTN) samt förhandlingsorganisationernas
förtroendemän och -valda i intressebevakningssyfte;
• till Specialutbildades arbetslöshetskassa i syfte att förverkliga medlemmens
arbetslöshetsskydd;
• till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva i syfte att förverkliga det skydd som avses med
en gruppförsäkring och till försäkringsbolaget If för skötseln av det befintliga
försäkringsbeståndet;
• till Danske Bank för användning av produkter som erbjuds som medlemsförmåner;
• när samarbetspartner på uppdrag av Loimu rf. behandlar personuppgifter för att genomföra
medlemstjänster och -förmåner. Loimu rf för ett register över samarbetspartnernas
dataskyddspraxis;
• till förbundets egna medlemsföreningar;
• för genomförandet av ett nordiskt besöksmedlemsavtal för följande systerorganisationer:
Sveriges Naturvetareförbundet, Danmarks Dansk Magisterforening, Norges
Naturviterforbundet.
• med medlemmens samtycke till en avtalspartner för att erbjuda medlemsförmåner;
• när överlåtandet är nödvändigt för att verkställa rättigheter, skydda säkerheten, utreda
missbruk eller svara på en myndighetsbegäran.

Överlåtande av information utanför EU eller EES
Personuppgifter kan överlåtas utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när
den samarbetspartner som utför uppdraget är hemmahörande utanför dessa områden eller använder
en tjänsteleverantör som är hemmahörande utanför dessa områden för att utföra sin verksamhet. I
dessa fall kommer Loimu rf att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning
om skydd av personuppgifter för att skydda de registrerades rättigheter och friheter enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning (679/2016).
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Lagring av personuppgifter
a. Data lagrad i informationssystemet
Personuppgifter lagras och skyddas i föreningens medlemsregister, vilket endast är tillgängligt för
de anställda i förbundet som har registrerats som användare av systemet och på motsvarande sätt
representanten för datasystemets leverantör vid underhållsuppgifter. Personer som använder
systemet har personliga användarnamn och lösenord.
Denna information får användas av personer i Specialutbildades arbetslöshetskassa (ERKO) och
förbundets medlemsföreningar vad gäller de egna medlemmarna. Servern där registerdata finns
skyddas av en s.k. brandvägg. Informationssystemet tillhandahålls av Avoine Oy, och
informationen lagras på en underleverantörs server.
b. Manuellt material
Material i skriftligt format förvaras i ett låst utrymme. Endast anställda i förbundets tjänst har
behörighet till materialet. Medlemslistor som tas årligen lagras permanent.
c. Skydd av personuppgifter
Personuppgifterna är skyddade mot utomstående användning. Personuppgifter som skickas
utanför föreningen är krypterade. De personer som använder registret ingår en
Handläggarens sekretess- och användarförbindelse med med Loimu rf.
d. Lagring av personuppgifter
Personuppgifter kommer endast att behållas så länge som det är nödvändigt för att
användningsändamålet ska kunna genomföras. Annat än permanent lagrat material med
anknytning till medlemsregistret ska förstöras under överinseende efter en lagringsperiod i
enlighet med fackets arkivregelverk, d.v.s. fem år efter att medlemskapet har upphört.
Den registrerades rättigheter
Enligt § 26 i personuppgiftslagen har en medlem rätt att kontrollera registerinformationen om
sig själv och att få kopior på begäran. En medlem kan begära att personuppgifter korrigeras,
uppdateras eller tas bort. Vissa personuppgifter kan emellertid inte tas bort på grund av att
nödvändiga användningsändamål för Loimu rf:s medlemsregister måste kunna genomföras eller
på grund av förvaringsskyldighet enligt lag.
En medlem kan kontrollera hans eller hennes grundläggande uppgifter med användarnamnet
och lösenordet på Loimu rf:s medlemsintranät under ”Kontrollera dina uppgifter”.
En medlem har rätt att motsätts sig eller begränsa behandlingen av personuppgifter i den omfattning
som krävs enligt tillämplig lag.
Vad gäller personuppgifter som behandlas med en medlems samtycke är det möjligt att när som
helst dra tillbaka det meddelade samtycket. Uppgifterna behandlas därefter inte om det inte finns
någon annan rättslig grund för behandlingen.
Medlemmen har rätt att kontakta dataskyddsombudsmannen gällande frågor som rör behandlingen av
personuppgifter. Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudsmannen finns på webbplatsen
http://www.tietosuoja.fi/sv/
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Korrigering av uppgifter och kontakt
Den registeransvariga ska utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av den
registrerade korrigera eller ta bort felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade
personuppgifter. Du kan använda dina rättigheter genom att skicka en begäran till:
tietosuojavastaava@loimu.fi.
En medlem kan korrigera hans eller hennes grundläggande uppgifter med användarnamnet
och lösenordet på Loimu rf:s medlemsintranät under ”Redigera dina uppgifter”.
Ändring av dataskyddsbeskrivningen
Loimu rf förbehåller sig rätten att ändra denna Dataskyddsbeskrivning. Den senaste versionen
finns alltid tillgänglig på Loimu rf:s webbplats www.loimu.fi.
Dataskyddsansvarig
Loimu rf ska utse en person som ansvarar för dataskyddsfrågor för att övervaka tillämpandet av
dataskyddsskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter, för att fungera som expert på
dataskyddslagstiftningen och att fungera som registeransvarig, samt stöda handläggarna av
personuppgifter. Vid behov kan uppgiften utkontrakteras till en serviceleverantör utanför
organisationen.

