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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR DIABETESFÖRBUNDETS TIDNINGSREGISTER 
 
 
1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner 
Personuppgiftsansvarig: Diabetesförbundet i Finland rf 
Adress:  Näsilinnankatu 26, 33200 Tammerfors 
Kontaktpersoner: Satu Kiuru-Öhage, tfn 050-310 6616, satu.kiuru(snabel-a)diabetes.fi 

Anneli Jylhä, tfn 050-310 6611, jasenasiat(snabel-a)diabetes.fi, 
Dataskyddsombud: Sari Koski, tfn 050-310 6600, sari.koski(snabel-a)diabetes.fi 
 
2. De registrerade 
I registret behandlas personuppgifter om prenumeranterna på tidningarna Diabetes och Diabetes ja lääkäri.  
 
3. Rättslig grund för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter 
Ändamålet med registret är att hålla personuppgifterna uppdaterade under prenumerationen, att driva och 
utveckla registret och att använda det för marknadsföringsändamål. Dessutom används registret för 
dokumentation av avslutade prenumerationer i personuppgiftsregistret Ankkuri. 
 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på personuppgiftslagen samt på samtycke eller uppdrag från de 
registrerade eller på någon annan relevant omständighet. 
 
4. Kategorier av personuppgifter som behandlas 
I registret behandlas personuppgifter och kontaktuppgifter om prenumeranterna. Följande uppgifter behandlas: 
förnamn och tillnamn, yrke, postadress, mobiltelefon, e-post och modersmål. Dessutom behandlas uppgifter som 
anknyter till utdelning, fakturering och betalning. 
 
5. Normala uppgiftskällor 
Personuppgifter samlas in hos den registrerade själv direkt, via tidningsbyråerna eller via en gåvoprenumeration 
av en tredje part. 
 
6. Skydd för personuppgifter och dataskydd 
Personuppgifter behandlas digitalt. De är skyddade och lagrade i ett system som bara de personer som behöver 
uppgifterna i sitt arbete har begränsad åtkomst till. Personerna har personligt användarnamn och personligt 
lösenord. 
 
Personuppgifterna är skyddade mot utomstående användning och användningen av uppgifterna övervakas. De 
som behandlar registret har tystnadsplikt. 

 
7. Utlämning och överföring av personuppgifter 
Personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartner för åtgärder och tjänster som är relaterade till 
prenumerationer. 
 
8. Överföringar av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 
Huvudregeln är att inga personuppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Ett undantag är när en överföring är nödvändig för behandlingen av uppgifterna, 
exempelvis av tekniska skäl. I sådana fall följer vi kraven i lagstiftningen om behandling av personuppgifter. 
 
9. Lagringstid 
Personuppgifterna lagras i registret så länge en prenumeration gäller. När prenumerationen upphör lagras 
personuppgifterna i högst fem år därefter på grundval av ett berättigat intresse.  
 
10. Den registrerades rättigheter 
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Den registrerade har rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter behandlas för 
direktmarknadsföring. Han eller hon kan via samtycke ge föreningen rätt använda uppgifterna för vissa typer av 
direktmarknadsföring eller förbjuda föreningen att använda vissa typer av direktmarknadsföring, exempelvis 
förbjuda marknadsföring via e-post. 
 
Dessutom har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter som är lagrade om honom eller henne i 
registret och i förekommande fall kräva att den personuppgiftsansvarige rättar eller kompletterar uppgifterna. 
Den registrerade ansvarar själv för att de uppgifter som han eller hon lämnar om sig själv är riktiga. Den 
registrerade är skyldig att anmäla om uppgifterna ändras. Den personuppgiftsansvarige kan rätta en felaktig 
uppgift på eget initiativ efter att ha fått kännedom om den. 

I överensstämmelse med dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända mot eller begära att 
behandlingen av uppgifter om honom eller henne begränsas. 

Den registrerade ska alltid lämna in sin begäran skriftligt enligt vad som sägs under Kontakt i denna beskrivning av 
dataskyddet.  

 
11. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten  
Den registrerade har rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att 
hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. 
 
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 
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 23 maj 2018. 
 
 


