
Läroavtalsarrangörerna i Finland rf Registerbeskrivning 

 

Registerbeskrivning   enligt §10 i personuppgiftslagen (523/1999) 

 

Registerupprätthållarens uppgifter Läroavtalsarrangörerna i Finland rf registernummer:  

1913010-4 

 

Registrets namn Läroavtalsarrangörerna i Finland rf:s medlemsregister 

 

Meningen med behandling av personuppgifter Registret används för upprätthållande av 

medlemskap, informera och i marknadsföringssyfte. Personuppgifter behandlas enligt de 

begränsningar som tillåts och åläggs i personuppgiftslagen för skötandet, upprätthållandet, 

kontrollerande samt utvecklande av medlemsrelationen. Uppgifter som registret innehåller kan 

användas för registerupprätthållarens informering om medlemsförmåner och –produkter, 

marknadsföring, undersökningar och arrangerande av tävlingar utan att lämna uppgifter till 

utomstående aktörer. 

Medlemmar får aktuell information vi e-post, om de gett tillåtelse om detta. 

Mobilkommunikation används endast, om kunden har gett sitt tillstånd för detta. 

 

Registeruppgifternas källa Uppgifterna i registret fås när medlemmarna ansluter sig till 

föreningen. Medlemsuppgifter kan också uppdateras via befolkningsregistret eller motsvarande. 

 

Uppgifternas riktighet Uppgifternas riktighet kontrolleras inte. Medlem har möjlighet att bekanta 

sig med sina egna uppgifter genom att kontakta föreningens sekreterare eller ordförande. 

 

Grund för upprätthållande av registret Personuppgifter behandlas med den registrerades 

samtycke eller på uppdrag av eller på grund av medlemskap. 

 

Registrets uppgiftsinnehåll Läroavtalsarrangörerna i Finland rf:s medlemsregister innehåller och i 

det behandlas uppgifter som hör till följande grupper: 

Personens för- och efternamn 

Arbetsplats 

Arbetsplatsens adress 

Arbetse-post 

Arbetstelefon nummer  

Tidpunkter för medlemskapets start och upphörande 

Medlemsavgiftsuppföljning 

 

Behandling av information Läroavtalsarrangörerna i Finland rf behandlar personuppgifterna enligt 

för tillfället gällande lagstiftning. 

 

Utlämning av uppgifter Läroavtalsarrangörerna i Finland rf överlåter inte uppgifter åt utomstående 

aktörer. 

På grund av behandling av uppgifterna och det tekniska förverkligandet kan en del av informationen 

fysiskt befinna sig på en utomstående underleverantörs servrar eller anordningar, varifrån de 

behandlas med hjälp av teknisk förbindelse. 

 

Registrets säkerhet Registret bevaras på en server och åtkomst sker endast med lösenord. 

Rätt att granska uppgifter Den registrerade har enligt personuppgiftslagens 26 § rätt att granska 

hurudana uppgifter har sparats om honom i registret. Begäran om granskning skall företes åt 

föreningens sekreterare eller ordförande. 

 


