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WEBROPOL-FORMULÄRET PÅ DIABETESFÖRBUNDETS WEBBPLATS DIABETES.FI  
 
1. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson 
 
Personuppgiftsansvarig: Diabetesförbundet i Finland rf 
Adress:  Näsilinnankatu 26, 33200 Tammerfors 
Telefon:  03-2860 111 
Dataskyddsombud: Sari Koski, tfn 050-310 6600, sari.koski(snabel-a)diabetes.fi 
 
2. De registrerade 
 
Personer som fyllt i webbformuläret i systemet Webropol på Diabetesförbundets webbplats diabetes.fi. På 
formuläret kan man bland annat anmäla ändringar i medlemsuppgifterna, anmäla sig till något evenemang eller 
begära närmare uppgifter.  
 
3. Rättslig grund för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter 
 
Ändamålet med registret är att svara på frågor och anmälningar från de som har fyllt i formuläret. 
 
4. Kategorier av personuppgifter som behandlas 
 
I registret behandlas personuppgifter för de som har fyllt i formuläret. Följande uppgifter behandlas:  
 

• förnamn och efternamn 

• medlemsnummer 

• födelsedatum 

• allergier och specialkost (behövs exempelvis vid evenemang och läger) 

• information om diabetes (behövs exempelvis vid läger) 

• e-postadress 

• telefonnummer 

• hemadress (nuvarande och ny) 

• kontaktinformation till nära anhörig (exempelvis när ett barn anmäls till ett läger eller vid anmälan om en 
medlems bortgång). 

 
5. Normala uppgiftskällor 
 
Personuppgifter samlas in hos den registrerade själv via webbformuläret. 
 
6. Skydd för personuppgifter och dataskydd 
 
Personuppgifterna lagras på Webropol Oy:s servrar. Webropol Oy skyddar och har hand om dataskyddet 
tillsammans med underleverantörerna. 
 
Personuppgifterna lagras och uppdateras i Webropol-systemet. Särskilt utsedda personer bland de anställda på 
Diabetesförbundet och på Webropol Oy som arbetar med systemunderhåll har användarbehörighet. De har 
åtkomst till uppgifterna med användarnamn och lösenord. 
 
7. Utlämning och överföring av personuppgifter 
 
Inga personuppgifter lämnas ut eller överförs. 
 
8. Överföringar av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 
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Inga personuppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
 
9. Lagringstid 
 
Personuppgifterna lagras i högst sex månader efter att den registrerade har skickat in formuläret.  
 
10. Den registrerades rättigheter 
 
Diabetesförbundet lämnar inte ut de registrerades personuppgifter till någon tredje part och använder inte 
uppgifterna för direktmarknadsföring. 
 
I överensstämmelse med den gällande dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att 
 

• få information om vilka uppgifter om honom eller henne som behandlas 

• få åtkomst till uppgifter om sig själv och kontrollera vilka personuppgifter Diabetesförbundet behandlar 

• kräva att felaktiga personuppgifter rättas och att personuppgifter kompletteras 

• kräva att personuppgifter raderas 

• återta sitt samtycke och invända mot att personuppgifter behandlas, när behandlingen av 
personuppgifter baserar sig på hans eller hennes samtycke 

• av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation göra invändningar mot behandling av 

personuppgifter avseende honom eller henne, när behandlingen av personuppgifter grundar sig på 

Diabetesförbundets berättigade intresse 

• få personuppgifter avseende sig själv i maskinläsbar form och överföra uppgifterna på en annan 

personuppgiftsansvarig, under förutsättning att den registrerade själv har lämnat uppgifterna till 

Diabetesförbundet; Diabetesförbundet behandlar personuppgifterna på grundval av den registrerades 

samtycke och behandlingen sker automatiskt 

• kräva att behandlingen av personuppgifter om honom eller henne begränsas. 

 

 

 
Den registrerade ska lämna in sin begäran enligt vad som sägs under Kontakt i denna beskrivning av dataskyddet. 
Diabetesförbundet har rätt att begära att den registrerade preciserar sin begäran skriftligt och att kontrollera den 
registrerades identitet innan en begäran behandlas. Vidare har Diabetesförbundet rätt att låta bli att behandla en 
begäran med hänvisning till tillämplig lagstiftning.   

 
11. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten  
 
Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot 

den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga 

tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där han eller hon 

har sin hemvist eller sin arbetsplats. 

 
12. Kontakt 
 
Anmälningar som gäller den registrerades rättigheter, frågor om denna beskrivning av dataskyddet och andra 
kontakter ska göras per e-post till adressen tietosuoja(snabel-a)diabetes.fi.   
 
Den registrerade kan också vända sig personligen eller skriftligt till följande adress: 
 
Diabetesförbundet i Finland 
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Dataskydd 
Näsilinnankatu 26 
33200 Tammerfors 
 
13. Ändringar i denna beskrivning av dataskyddet 
 
Denna beskrivning av dataskyddet kan uppdateras i tillämpliga fall, exempelvis när lagstiftningen ändras. Den 
senaste uppdateringen är från den 24 maj 2018. 


