
 

DATASKYDDSBESKRIVNING – OK Trian orienteringsskola 

 
1. Registeransvarig och kontaktperson 
Registeransvarig: OK Trian (”Förening”)  
Adress: Stadshusgatan 5, 06100 Borgå  
Telefon: 0401745598 
E-post: vesa.isoniemi@oktrian.fi  
Kontaktperson: Vesa Isoniemi 
 
 2. Registrerade: 
I registret behandlas personuppgifter för de som anmäler sig till orienteringsskolan 
 
3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och användningen av dem: 
Syftet med registret är upprätthålla ett uppdaterat register på de registrerade personerna 
för  kommunikation. De som anmäler sig till orienteringsskolan  fyller i anmälningsblanketten och 
ger för detta ändamål sina personuppgifter. På samma gång ger personer sitt samtycke till att ta 
emot information om orienteringsskolan och annan verksamhet inom OK Trian. Hanteringen av 
personuppgifterna baserar sig på gällande lagstiftning. Personuppgifterna används till behövliga 
kommunikation, instruktioner samt tävlingsarrangemang och andra arrangemang. Hanteringen av 
personuppgifterna baserar sig på samtycke av den registrerade. 
 
4. Personuppgifter som ingår i registret: 
I registret ingår deltagarnas namn, ålder och språk, vårdnadshavarnas namn, epost adress och 
telefonnummer. Ålder och språk behövs för att kunna dela in deltagarna i lämpliga grupper. 
 
5. Regelmässig datakälla  
Personuppgifterna samlas in av den registrerade själv samt vid behov av den organisation som 
den registrerade företräder.  
 
6. Principer för skydd av registret 
De digitalt behandlade personuppgifterna är skyddade och sparade i föreningens register, med 
begränsad tillgång till uppgifterna endast för de personerna som behöver dem i sina 
arbetsuppgifter. Dessa personer har personliga användarkoder och lösenord. Personuppgifterna är 
skyddade för extern åtkomst och användningen av personuppgifterna kontrolleras. Den 
registrerade har ett personligt användarnamn och lösenord. Endast behövliga uppgifter skickas ut 
från registret (Sms-meddelande) och all utgående information skyddas. De arbetsstationer och 
lagringsmedia som används är skyddade. Möjliga pappersutskrifter hålls i ett låst utrymme av 
föreningen, och endast personer som utsetts som ansvarspersoner har tillgång till dem. I 
hanteringen av personuppgifterna iakttas nödvändig omsorg. 
 
7. Överlåtelse av personuppgifter  
Tillgång till personuppgifter får man endast till den del det är nödvändigt för att genomföra 
evenemanget. Personuppgifterna överlåts inte till tredje part utan ett giltigt myndighetskrav. 
Personuppgifter kan överföras annanstans när registrets tjänstetillhandahållare byts ut till en ny 
systemansvarig. Den samarbetspartner till den personregisteransvarige som tillhandahåller 
personregistrets tekniska underhåll och hantering får överföra personuppgifter i enlighet med 
tillämplig lagstiftning om integritetsskydd och denna dataskyddsbeskrivning.  



 
8. Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
 
Förbundet kan vid behandling av personuppgifter använda också andra tjänsteleverantörer, som är 
belägna utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföring 
av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
genomförs alltid på någon av nedan nämnda lagstadgade grunder:  
- Europeiska kommissionen har bestämt att man i ifrågavarande mottagarland har säkrat en 
tillräcklig dataskyddsnivå;  
 - Förbundet har genomfört ändamålsenliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter 
genom att använda av Europas kommission godkända standardklausuler om dataskydd. Den 
registrerade har då rätt att få en kopia på ifrågavarande standardklausuler genom att kontakta 
Förbundet såsom det beskrivs i Kontakt-punkten; eller  
- Den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överförande av sina personuppgifter, eller 
det finns en annan laglig grund för överförande av personuppgifter. 
 
Man ger inte tillgång till personuppgifterna mer än nödvändigt för att förverkliga tjänsterna. 
Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet baserar sig alltid på i kraft varande lagstiftning för behandling av 
personuppgifter och genomförs i enlighet med ifrågavarande lagstiftning. En tjänsteproducent får 
inte överföra personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet utan Förbundets uttryckliga tillstånd. 
 
9. Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rätt att när som helst förneka behandling av sina personuppgifter för 
direktmarknadsföringsändamål. 

Dessutom har den registrerade i princip rätt att i enlighet med den tillämpbara 
dataskyddslagstiftningen när som helst: 

a.      få information om behandlingen av sina personuppgifter 
b.      få tillgång till sina egna uppgifter och granska personuppgifterna om sig själv, vilka 

Förbundet har behandlat 
c.      kräva rättelse och komplettering av inexakta och felaktiga personuppgifter 
-        kräva avlägsnande av sina personuppgifter 
d.      annullera sitt samtycke och förbjuda behandling av sina personuppgifter till den del som 

behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke 
e.      få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra ifrågavarande information till en 

annan registerhållare förutsatt att den registrerade själv har skickat ifrågavarande 
personuppgifter till Förbundet. Förbundet behandlar ifrågavarande personinformation på 
basen av den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt och 

f.       kräva begränsning av behandling av sina personuppgifter. 

Den registrerade bör framföra en begäran om genomförande av ovan nämnda rättighet i enlighet 
med Kontakt-punkten i denna redogörelse för dataskydd. Förbundet kan be den registrerade 
specificera sin begäran skriftligt och styrka den registrerades identitet före behandling av begäran. 
Förbundet kan vägra att genomföra begäran på basen av det som finns stadgat i tillämpbar lag. 

10. Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten 
Varje registrerad har rätt att överklaga till vederbörlig övervakningsmyndighet eller till 
övervakningsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerades 



bostadsort eller arbetsplats finns, om den registrerade anser att hens personuppgifter inte har 
behandlats i enlighet med tillämpbar dataskyddslagstiftning. 

11. Kontakt 
Begäran, frågor om denna redogörelse för dataskyddet för användning av den registrerades 
rättigheter och andra kontakttaganden bör göras per e-post till den dataskyddsansvariga på 
adressen vesa.isoniemi@oktrian.fi  

Den registrerade kan också ta kontakt personligen eller skriftligt till adressen nedan: 
Orienteringsklubben Trian rf  c/o Sami Sillman Sinivuokonkaari 29 01150 Söderkulla 

12. Ändringar i dessa redogörelse för dataskyddet 
Denna redogörelse för dataskyddet uppdateras då och då exempelvis då lagstiftningen 
ändras. Denna redogörelse för dataskyddet uppdaterades senast 20.2.2020. 

 


