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(verksamhet som inte är rättskipning)

23.5.2018

1. Personuppgiftsansvarig

österbottens tingsrätt
Besöks- och postadress:

Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa

Tfn: 02956 491"00

e-postadress: pohjanmaa.ko@oikeus.fi

2. Kontaktperson

DanielAllén
Ledande lagman

050 3066 886

da niel.a llen @oike us.fi

3. Dataskyddsombud

DanielAllén
Ledande lagman

050 3066 886

daniel.allen@oil<eus.fi

4. Behandlingshelhet

Behandling av personuppgifter om personer som inte hör till tingsrättens personal eller domstolens
rättskipningskunder

5. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

I tingsrätten behandlas i enlighet med artikel 6.L c i dataskyddsförordningen uppgifter som krävs för att
fullgöra den personuppgiftsansvariges lagstadgade rättigheter och skyldigheter.

Säkerhetsutredningsuppgifter om personer vid tillsättning av tjänster behandlas enligt paragraferna \7,23,
25-28, 3l-, 35 och 37 i säkerhetsutredningslagen.

I tingsrätten behandlas även personuppgifter som har lämnats frivilligt av personer som inte hör till
personalen eller domstolens rättskipningskunder i syfte att meddelanden, rapporter och motsvarande

dokument ellêr information om högsta domstolens verksamhet ska kunna sändas till dem utan särskild

begäran och delvis automatiserat.
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6. Kategorier av registrerade och av personuppgifter

Kategorierna av registrerade är sökande till tjänster, arvodestagare, externa resenärer, gäster, hyresvärdar,
de som begär uppgifter, de som gör förfrågningar enligt sina rättigheter som registrerade (art. 15),

faktureringskunder, leverantörer eller förmånstagare, externa personer som verkar i domstolens lokaler,
externa personer som lagras i användarregister, personer för vilka utmärkelsetecken söks och personer
som lämnat sina personuppgifter för distribution av meddelanden, rapporter eller motsvarande dokument.

Insamlade personuppgifter kan fördelas på följande kategorier:

lndividuell information:

Personens namn, tjãnstebenämning, födelsedatum, personbeteckning, postadress, e-postadress,

telefonnummer, ba nkinformation, med borgarska p, modersmå I och kön.

lnformation om sökande till tjänster:

Exempelvis utbildning och arbetserfarenhet, andra uppgifter som lämnats till stöd för ansökan, t.ex.
matrikel/meritförteckning, skolbetyg och studieintyg, arbetsintyg, sökandens referenser, andra behövliga

uppgifter vid arbetssökande och tillsättning samt uppgifter från lämplighetsbedömningar.

Utbeta lningsinformation:

Arvoden, reseersättningar, kund- och leverantörsfakturor, hyresvärdar, återbetalningar, skatter och
utsökning.

övriga uppgifter:

lnformation om behörigheter till system, säkerhetsutredningar, deltagare vid tillställningar och resor.

Ka meraöverva kning.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter erhålls i huvudsak från den registrerade själv

Andra uppgiftskällor är

Avtal (organisationens kontaktpersoner)

Utsökningsmyndigheten (utsökningsuppgifter)

Skyddspolisen (säkerhetsutred ningsu ppgifter)

Ka meraöverva kning och passerkontroll

Doma rförslags- och doma rutbild ningsnä m nderna

Övriga domstolar
Lä roansta lter
Arbetssöka ndes a rbetsgivare

Arbets- och näringsbyråer
Försä kringsbolag

Civiltjä nstcentralen

Palkeet

Hyresvärdar

2 (4)



8. Mottagare eller kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter

Uppgifter kan lämnas ut eller behandlas externt endast inom de gränser som uppställs eller tillåts av
gälla nde lagstiftning.

Ansökningshandlingar är sådana offentliga handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621,119991och dessa gestill påseende på begäran. Offentliga handlingar lämnas ut på

begäran enligt förutsättningarna i L3 och 16 I i nämnda lag. Sekretessbelagda uppgifter ges till påseende

och lämnas ut endast 1) med den berördas samtycke, 2) till den som är part eller 3) på grundval av en

lagstadgad rätt.

Tillvilka uppgifter lämnas ut:

I utnämningsärenden till andra domstolar, domarförslagsnämnden och domarutbildningsnämnden.

Uppgifter om praktikanter e.d. lämnas ut till läroanstalter, arbets- och näringsbyråer, försäkringsbolag och
u ppgifte r o m civiltjä nstgöra re til I civi ltjä nstcentra le n.

Uppgifter lämnas regelmässigt ut t¡ll leverantörer av management- och säkerhetstjänster,
säkerhetsmyndigheter, utsökningsmyndigheter, penninginstitut (utbetalning av arvoden och ersättningar),
Keva och skatteförvaltningen samt skyddspolisen och instanser som behandlar utmärkelsetecken.

Aktörer som behandlar uppgifter för domstolens/ämbetsverkets räkning (utkontrakterad databehandling):

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och Rättsregistercentralen.

Aven systemleverantörer behandlar personuppgifter för domstolens/ämbetsverkets räkning: Visma (M2),

CGI (Kieku och Rondo), Tieto (Hilda), Palkeet (Pointti), Netum (Senaattila), Rapal (Optimaze), VR

(nätbutiken) samt Amadeus KDS (SMT).

lndividuell information och kontaktuppgifter lagras i system d¡t behörigheter måste skapas för
utomstående personer så att de kan utföra avtalade arbetsuppgifter.

9. överföringar av personuppgifter till tredjeländer

Utgångspunkten är att registeruppgifter varken lämnas ut eller överförs utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om det avtalas att en leverantör får överföra
personuppgifter utanför EES, ser avtalsparterna till att överföringen sker enligt tillämplig lagstiftning i

Finland.

10. Personuppgifternas lagringstid

Lagringstiden för domstolens personuppgifter om utomstående personer utgår från arkivbildningsplanen

11. Profilering

Profilering används inte i behandlingen av personuppgifter

12. Databehandlingssystem, skyddsprinciper och beskrivning av tekniska och organisatoriska

säkerhetsåtgärder

Ärendehanteringssystem (XX)/ämbetsverkets interna nätverksdiskar
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Baswa re Supplier Portal eller motsvara nde e-fa ktura portal
CWT/SMT rese bo kn ingssyste m

Enkäter (bl.a. Webropol)
Kieku (arvoden, kundregister, kundreskontra)
Passerkontroll (personuppgiftsa nsva rig XX)

Användarregister (behörigheter som hämtas via systemen)
M2 reseadministrat¡on
Optimaze lokalad ministration (hyresvärdsinformation)
Pointti, ärendehanteringssystem på Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
Rondo R8 (arkiv för kundfakturor, arkiv för leverantörsfakturor)
Senaattila lokalbokningssystem (mötesbesökare)/Outlooks gruppkalender/kontrollrummets besökslistor
Uppgifter om personer som säkerhetsutretts av Skyddspolisen
Valtiolle.fi och te-palvelut.fi (rekryteringsinformation)
Ka me raöverva kni ng ( pe rson u ppgift sa nsva rig XX)

Monuello dota

Manuella data behandlas av utbildad personal under tjänsteansvar i låsta utrymmen som motsvarar
uppgifternas skyddsnivå.

Doto som behandlas digitolt i system och medelför kommunikation

Uppgifterna skyddas mot obehörig läsning, ändring eller förstöring. Skyddet bygger på administration av

behörigheter, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokaler, passerkontroll, skydd av

datakom munikation och säkerhetskopiering av information.

Tillgång till och rätt att behandla uppgifter beviljas på grundval av arbetsuppgifterna. Åtkomst till system

bygger på personliga användaridentiteter.

Skyddsåtgärderna bygger dessutom på upptäcktsförmågan i Valtoris (Statens center för informations- och
kommunikationsteknik) och dess underleverantörers nätverk och övrigt nätverksskydd.
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