
DOMSTOTENS NAMN BEHANDLING AV PERSONUPPGTFTER, artikel 30 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning

1. Personuppgiftsansvarig

Österbottens tingsrätt

2. Kontaktperson

DanielAllén
Ledande lagman
Telefonnummer 050 3066 886
E-post daniel.allen@oikeus.fi

3. Dataskyddsombud

DanielAllén
Ledande lagman
Telefonnummer 050 3066 886
E-post da niel.a llen @oikeus.fi

4. Personuppg¡ftsreg¡ster

Register över personuppgifter för anställda vid österbottens tingsrätt

5. Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

I registret lagras med stöd av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen personuppgifter som är nödvändiga för
att uppfylla en statlig arbetsgivares lagstadgade rättigheter och skyldigheter. I registret lagras och
behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera de statsanställdas anställningsärenden,
lönebetalning och användarbehörigheter.

I Kieku lagras med stöd av artikel t h personuppgifter som är nödvändiga för skäl som hör samman med
förebyggande hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

I registret lagras också de uppgifter om personalen som avses i matrikellagen (1010/1989) och
matri ke lföro rd n i nge n (1322 / 1989).

När det gäller säkerhetsutredningar och uppföljning av oförvitlighet behandlas domstolspersonalens
personuppgifter enligt vad som föreskrivs i 17,23,25-28,31, 35 och 37 5 i säkerhetsutredningslagen.

6. Vems personuppgifter registreras och vilka uppgifter samlas in?

Registret innehåller uppgifter om domstolens personal, till vilken hör även sakkunniga med uppgiften som
bisyssla, nämndemän, högskolepraktikanter och andra praktikanter, civiltjänstgörare och motsvarande
visstidsanställd eller tillfällig personal.
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Visamlar in följande personuppgifter enligt behandlingens syfte:

Anställningsuppgifter:

Nuvarande namn, tjänstebeteckning, tidigare namn, födelsetid, personbeteckning, personnummer,
personnummer i det föregående systemet, postadress, e-postadress till arbete, arbetstelefonnummer,
bankförbindelseuppgifter, nationalitet, modersmå1, kön, frånvarouppgifter, arbetstidsuppgifter, uppgifter
som gäller anställningens upphörande, semestrar, pensionsanställning, uppgifter som gäller
arbetskarriären samt uppgifter om kravnivå.

Utbeta I ningsu ppgifter:

Löneuppgifter, penningbelopp som tas ut av personalen, uppgifter om medlemsavgifter,
beskattningsuppgifter och utsökningsuppgifter.

Matrikeluppgifter:

Uppgifter om examen, beväringstjänst/civiltjänst, militär grad, pensionsbeslut, språkkunskaper,
förtroendeuppdrag, beslut om dispens, straffuppgifter, bisysslotillstånd, tjänsteeder och
tjänsteförsäkringar, avbrott i tjänsteutövning eller arbete samt utmärkelsetecken och titlar.

Övriga uppgifter:

Användarbehörigheter i olika system, hälso- och olycksfallsuppgifter, deltagaruppgifter för olika
evenemang, uppgifter om tjänsteresor och reseersättningar, uppgifter om transaktioner med statens
betalkort, uppgifter om säkerhetsutredningar och uppföljning av oförvitlighet, uppgifter om
utvecklingssamtal, personkort, personfotografier.

7. Uppgiftskällor

Vi får personuppgifterna i regel av de registrerade själva

Andra uppgiftskällor är:

Keva (pensionsbeslut)

FPA (beslut om dagpenning)

Skatteförva ltningen (personbeskattningsuppgifter)

Utsökningsmyndigheten ( utsökningsuppgifter)

Skyddspolisen (uppgifter om säkerhetsutredningar och uppföljning av oförvitlighet)
Ka meraövervakning och passagekontroll

Domarförslags- och utbildningsnämnden
De övriga domstolarna

Lä roansta lterna

Arbets- och

näringsbyråerna

Försäkringsbolagen

Civiltjänstcentralen

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

J ustitieministeriet
Statskontoret

Fackföreninga rna
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8. Mottagarna av personuppgifter

Uppgifter kan lämnas ut eller behandlingen av dem kan läggas ut enbart enligt vad som förpliktigas eller
tillåts i lag.

Uppgifter lämnas ut till följande instanser:

Uppgifter lämnas regelmässigt till de andra domstolarna, domarförslags- och utbildningsnämnden,
tjänsteleverantörer som tillhandahåller administrerings- och säkerhetstjänster, utsökningsmyndigheterna,
fackorganisationer, producenten av företagshälsovårdstjänster, finansinstitut i form av löne- och

löneutbetalningsuppgifter, Keva, skatteförvaltningen, Skyddspolisen, Statskontoret, FPA, läroanstalter,
arbets- och näringsbyråerna, försäkringsbolagen och civiltjänstcentralen samt instanser som beviljar
utmärkelsetecken och statens tjä nsteutmä rkelsetecken.

lnstanser som behandlar uppgifter för domstolens räkning, dvs. till vilka behandlingen har lagts ut:

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Rättsregistercentralen och Statens center för
informations- och kommunikationsteknik (Valtori).

Personuppgifter behandlas för domstolens räkning också av systemleverantörerna: Visma (M2), CGI (Kieku

och Rondo), Tieto (Hilda), Palkeet (Pointti), Nordea (First Card), OP Pohjola (företagstjänster),

Mediamaisteri Group (Moodle), HAUS kehittämiskeskus Oy (eOppiva), Netum (Senaattila), Rapal

(Optimaze), SlSl, VR (nätbutiken) samt Amadeus KDS (SMT),

Därtill registreras personalens identifierings- och kontaktuppgifter i de system (t.ex. IDM), till vilka

personalen ges sådana användarbehörigheter som deras tjänsteuppdrag förutsätter.

9. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Personuppgifter som finns i registret lämnas eller överförs i princip inte ut till stater utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det avtalas om att leverantören får överföra
personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska avtalsparterna se till att
överföringen av personuppgifter görs i enlighet med lagstiftningen som tillämpas i Finland.

10. Hur länge förvaras dina personuppgifter?

Förvaringstiderna för domstolspersonalens personuppgifter baserar sig på arkivbildningsplanen.

11. Profilering

Profilering används inte vid behandlingen av personuppgifter

12. lnformationssystemen och principerna för skydd av dem samt beskrivning av de tekniska och

organisatoriska skyddsåtgärderna

Ärendehanteringssystemet (XX) / ämbetsverkets interna nätdiskar
Basware Supplier Porta I eller motsva rande nätfaktureringsporta I

CWT:s / SMT:s resebokningssystem

E-passi (motions- och kulturkuponger)
First Card kred itkortsförva ltningssystem

Personalenkäter (bl.a. VM Baro, hälsogranskningar för enskilda arbetsgemenskaper, Webropol)

Personalens kontaktuppgifter (bl.a lntra, växel, HelpNet, Elisa Ring)

Kieku (a rvod eu ppgifte r, m atri kel, ku nd registe r, fö rsä lj ni ngsreskontra)

Utbildningssystem (bl.a. Mood le, eOppiva, H RM )
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Passagerättigheter, id-kort med fotograf, passagekontroll (personuppgiftsansvarig XX)

Använda rregister (a nvä ndarbehörigheter som ansöks via systemen)
M2, reseha nteringssystemet
Optimaze, lo ka I ha nteringssystemet ( u p pgifte r o m hyresvä rda r)

Pointti, servicesystemet vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Rondo R8 (arkiv för försäljningsfakturor, arkiv för inköpsfakturor)
Senaattila, systemet för bokning av mötesrum (mötesgäster) / gruppkalendrar i Outlook /
kontrol I ru m mets gästl isto r

Uppgifter om personer som genomgått Skyddspolisens sä kerhetsutred ning
Företagshä lsovå rde ns Extra net (a n mä la n o m sj u kfrå nva ro )
Timecon (personuppgiftsa nsva rig XX)

Ka me raöverva kn ing ( perso n u ppgiftsa nsva rig XX)

M ate ri ol som h a nte ros manue llt

Material som hanteras manuellt behandlas av utbildad personal under tjänsteansvar i låsta utrymmen som

motsva rar uppgifternas skyddsnivå.

Material som honteros i digitola system och kommunikotionsmedel

Uppgifterna har skyddats mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Skyddet bygger på

behörighetskontroll, tekniska skyddsåtgärder för databaser och servrar, skydd av fysiska lokaler,

passagekontroll, skyddad datakommunikation och säkerhetskopiering av uppgifter.

Rätt att få tillgång till och behandla uppgifterna beviljas enligt tjänsteuppgifterna. Åtkomsten till systemen

baserar sig på personliga användaridentifikationer.

Därtill bygger skyddsåtgärderna på observationsförmågan och annat skydd av de nät som upprätthålls av

Statens informations- och kommunikationstekniska center och dess underleverantörer.
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