
DATASKYDDSBESKRIVNING – Jukola Porvoo 
Borgå 2023 

REGISTER FÖR TALKOARBETARE OCH 
KONTAKTPERSONER (”Register”)  

1. Registeransvarig och kontaktperson

Registeransvarig: OK Trian (”Förening”)  

Adress:   Stadshusgatan 5, 06100 Borgå 

Telefon:   050 3637488 

E-post: heidi.liljestrom@oktrian.fi 

Kontaktperson: Heidi Liljeström 

2. Registrerade

I registret behandlas personuppgifter för de som anmäler sig för talkoarbete och de som deltar i

Porvoo Borgå Jukola (”Evenemang”) samt kontaktpersonerna för de organisationer som medverkar

i evenemanget.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och användningen av dem

Syftet med registret är upprätthålla ett uppdaterat register på de registrerade personerna och

kommunikation under förberedelserna, genomförande, rivningen och efterrapporteringen av

evenemanget.

De talkoarbetare som anmäler sig till evenemanget fyller i anmälningsblanketten och framför

önskemål om för dem passliga talkoarbetsuppgifter och ger för detta ändamål sina

personuppgifter. På samma gång ger personer sitt samtycke till att ta emot information om

evenemanget. Hanteringen av personuppgifterna baserar sig på föreningens skyldigheter att

organisera evenemanget enligt riktlinjer och avtal med Kaukametsäläiset och Finlands

Orienteringsförbund samt gällande lagstiftning. Personuppgifterna används i evenemangets

behövliga kommunikation, gällande bl.a. skolningar, talkoutrustning, planering av arbetsturer

säkerhets- och övriga instruktioner samt sluthögtidligheterna.

Hanteringen av personuppgifterna baserar sig på samtycke av den registrerade och i vissa fall för

att fullgöra avtalet. Enligt den talkoförsäkring som föreningen tagit bör talkoarbetarna vara

antecknande i registret.

4. Personuppgifter som ingår i registret

I registret behandlas Porvoo Borgå Jukolas talkoarbetares person- och kontaktuppgifter samt övriga

för evenemanget nödvändiga uppgifter. Dessa uppgifter är:

• Den registrerades kontaktuppgifter och födelsedaum

• Den registrerades storlek på t-skortan för att kunna beställa talkoarbetarnas t-skjortor

• Hur den registrerade är tillgänglig för talkoarbete
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• Den registrerades språkkunskaper och önskemål och talkouppgifter

• Den registrerades yrke, specialkunnande, ikraftvarande lov och behörigheter inklusive

lovnumror samt tidigare orienteringskunnande

• Den registrerades specialdieter för ordnandet av servering under evenemanget

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. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna bevaras i registret för Porvoo Borgå Jukola tills dess slutrapporten är färdig 

(ungefär till slutet av är 2023). Efter detta avlägsnas personuppgifterna från registret och registret 

förstörs. Personuppgifterna kan lagras längre än detta endas ifall lagstiftningen eller föreningens 

avtalsförpliktelse gentemot tredje part kräver längre lagringstid.  

10. 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. 

11. 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.



12. 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 heidi.liljestrom@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 

13. Ändringar i denna redogörelse för dataskyddet

Denna redogörelse för dataskyddet uppdateras då och då exempelvis då lagstiftningen ändras. 

Denna redogörelse för dataskyddet uppdaterades senast 2.12.2021. 
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