
DATASKYDDSBESKRIVNING

Meddelande till den registrerade om behandlingen av personuppgifter inom den allmänna
intressebevakningen

1. Registerhållare

Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Mirja Alho
förvaltningssekreterare
Tfn. 050 431 6988
mirja.alho@oikeus.fi

Elin Fellman-Suominen
förvaltningssekreterare
Tfn. 050 326 4105
elin.fellman-suominen@oikeus.fi

Dataskyddsombud
Teemu Jokinen
teemu.jokinen@oikeus.fi
029 5661921

Vice dataskyddsombud
Asta Ruokolainen
asta.ruokolainen@oikeus.fi
050 325 4066

2. Behandlingens syfte och rättsgrund

Hanteringen sker enligt lag (artikel 6 punkt 1 c)
Statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt anordnar rättshjälps- och intressebevakningstjänster
som produceras av distriktens rättshjälpsbyråer (1 § 1 mom. i Lag om statens rättshjälps- och
intressebevakningsdistrikt). Intressebevakarna sköter ekonomiska ärenden och ärenden som gäller
personen för huvudmän som de har tillförordnats. Personuppgifter hanteras då dessa arbetsuppgifter
utförs. Uppdragen bestäms med stöd av lagen om förmyndarverksamhet enligt beslut av
förmyndarmyndigheten (magistrat) eller domstol. Intressebevakning kan förordnas med stöd av lagen om
förmyndarverksamhet, barnskyddslagen eller förundersökningslagen. Uppgifterna används även för
övervakning av skötseln och utveckling av uppdragen.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9. Främst medlemskap i fackförening
och hälsouppgifter registreras.
Särskilda personuppgifter hanteras enligt lag (artikel 6 punkt 1 c).  Intressebevakning kan förordnas med
stöd av lagen om förmyndarverksamhet, barnskyddslagen eller förundersökningslagen.
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3. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter i anslutning till dem

Registret består av ärendehanteringsprogram och pappersarkiv som intressebevakningsbyråerna har
tillgång till.

Om en person kan följande uppgifter sparas:

- namn, personbeteckning, eller om det inte finns tillgängligt uppgifter om födelsetid och -ort

- personnummer som systemet skapat

- adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontaktuppgifter

- språk, medborgarskap och civilstånd

- medlemskap i fackförbund

- uppgifter om hälsotillstånd och läkarutlåtanden som är viktiga för intresseövervakningsarbetet, i de delar
som krävs för att uppfylla lagstadgade förpliktelser.

Följande kan registreras om ett ärende och ärendets hantering

- Huvudmannens åtgärder, handlingar, uppgifter och fotografier förknippade med intressebevakningen.

- ansökningar, beslut och avtal

- huvudmannens tillgångar och inkomster samt skulder

- bokföring över skötseln av ärendet och redovisningsperiodens händelser och tillhörande nödvändiga
verifikationer

- uppgifter om transaktioner

- huvudmannens anhöriga och vårdare samt deras kontaktuppgifter

Följande uppgifter kan sparas om tjänstemän

- Namn
- Tjänstebeteckning
- användarbehörighet
- vidtagna åtgärder

4. Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Uppgift om huvudmannens kundförhållande till intressebevakningsbyrån lämnas regelmässigt för
utredning av jävssituationer till statens rätthjälpsbyrå som verkar i samma lokaler.

Personuppgifter utlämnas regelmässigt till den övervakande förmyndarmyndigheten.

Personuppgifter utlämnas för skötsel av lagstadgade intressebevakningsuppgifter och för att ansöka om
förmåner.



Rättsregistercentralen behandlar uppgifterna och dessutom utlämnas uppgifter till Skatteförvaltningen,
FPA, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna, städernas sociala myndigheter, finansieringsinstitut och
vårdinrättningar.

5. Översändande av personuppgifter till tredje länder

Uppgifter i registret översänds eller överlåts inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Om huvudmannens intressen (enligt artikel 49) förutsätter det, kan översändande av personuppgifter
utanför EES bli nödvändigt. Då ombesörjs tillräckligt skydd.

6. Utsatta tider för avförande av olika uppgiftskategorier

Vid avförande av uppgifter iakttas Arkivbildningsplanen. I fråga om beslut och ansökningar om förmåner
utplånas uppgifterna två år efter att giltighetstiden har gått ut. Skattehandlingar utplånas efter fem år i
början av året efter debiteringsåret. Allt material utplånas 6 år efter att intressebevakningen har upphört.

7. Varifrån kommer personuppgifterna

Huvudmannen
Anhöriga/närstående
Myndigheter och organisationer (magistraten, banker, FPA m.fl.)
Intressebevakaren har enligt 89 § i lagen om förmyndarverksamhet on rätt att få de uppgifter som är
nödvändiga för att sköta uppdraget.

8. Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter som finns sparade i registret.

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns sparade i registret
och rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om uppgifter kan lämnas till byråns allmänna
intressebevakare.

Den registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten. (Datatillsynsmannen)

Anette Hietamies
ledande allmän intressebevakare
Egentliga Finlands intressebevakningsbyrå, Åbo verksamhetsställe
Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Eriksgatan 40-42A, 20100 Åbo
Tfn 029 5652 372
anette.hietamies@oikeus.fi
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