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Utsökningsverket i Satakunta REGISTER ÖVER BEHANDLING 

    Utomstående förvaltningskunder 

 

    8.8.2018 
 

  

REGISTER ÖVER BEHANDLING, EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 30 

1. Registrets namn 

Utomstående förvaltningskunder vid utsökningsverket i Satakunta.  

Denna registerbeskrivning gäller hanteringen av personuppgifter av de personer som inte hör till 

personalen eller inte är kunder vid utsökningsverket i Satakunta. 

2. Personuppgiftsansvarig 

Utsökningsverket i Satakunta 
Valtakatu 12 C, 5 vån. 
PB 44, 28101 BJÖRNEBORG  
Tfn 059 56 26600 
Ämbetsverkets e-postadress: satakunta.uo@oikeus.fi 
 

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson 

Ledande häradsfogde Kari Filpus 
Tfn 029 56 26601 / 040 5046 388 
E-postadress: kari.filpus@oikeus.fi 
 

4. Ämbetsverkets kontaktperson för dataskyddsärenden 

 

Biträdande byråchef Tanja Sillanpää 

Tfn 029 56 26623 / 050 4155 412 

E-postadress: tanja.sillanpaa@oikeus.fi 

 
5. System dit personuppgifter lagras och där de behandlas 

Här utarbetar ämbetsverket en förteckning över de system och filer som används.  
 
- Ärendehanteringssystem Lotus Notes 
- Utsökningsverkets hanteringssystem Uljas (Client, WebUljas) 
- Verkets interna nätverk 
- Kommunikationsmedlen (bl.a. Outlook e-post, Outlook kalender, Skype) 
- Basware Purchase Management (beställningssystem Tilha) 
- Enkäter (bl.a. Webropol) 
- Kieku (uppgifter om arvoden, kundregister, försäljningsreskontra) 
- M2 (resehanteringssystem) 
- Rondo R8 (hantering för försäljnings- och inköpsfakturor, arkiv för kundfakturor) 
- Valtiolle.fi och te-palvelut.fi (rekryteringsuppgifter) 
 

6. Syftet med och rättslig grund för behandlingen 

I registret lagras i enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen de som krävs för att uppfylla den 
personuppgiftsansvariges lagstadgade rättigheter och skyldigheter. I registret lagras dessutom de uppgifter 
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som krävs för att uppfylla förpliktelser baserade på avtal. Personuppgifterna används också för att kontakta 
de registrerade. 
 

 
7. Kategorier av registrerade och personuppgifter  

Kategorier av registrerade är de som sökt en tjänst (bl.a. de som söker praktikantplats), de som fakturerar 

kostnader, utomstående resenärer, mötesgäster och inbjudna gäster, de som begärt uppgifter, 

försäljningsfakturakunder, inköpsfakturaleverantörer samt utomstående personer som lagras i 

användarregister.  

Personuppgifter som registreras är: 

1) Personens individualiseringsuppgifter: 

Personens namn, tjänstebeteckning, födelsetid, personbeteckning, postadress, e-postadress, 

telefonnummer, bankuppgifter, medborgarskap, modersmål och kön. 

2) Uppgifter om dem som sökt en tjänst: 

Uppgifter om utbildning, uppgifter om arbetserfarenhet, andra uppgifter som sökanden lämnat som stöd 

för sin ansökan som matrikel eller meritförteckning, skol-, kurs- och studieintyg, arbetsintyg, referenser 

som sökanden uppgett, andra behövliga uppgifter i anslutning med arbetssökning och tillsättande av 

tjänst samt uppgifter om lämplighetsbedömningar. 

3) Utbetalningsuppgifter  

Arvoden, reseersättningar, kostnader, uppgifter om försäljnings- och inköpsfakturor, uppgifter om 

hyresvärd, returneringar, skatteuppgifter och utsökningsuppgifter. 

4) Eventuella andra uppgifter 

 
8. Mottagare eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna 

Uppgifter kan lämnas ut eller utkontrakteras enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver. 

Ansökningshandlingarna är enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (MyndOffL, 

621/1999) i regel offentliga handlingar som läggs fram för påseende på begäran. Offentliga handlingar 

utlämnas på begäran enligt kraven i 13 § och 16 § i MyndOffL. Enligt lagen läggs sekretessbelagda uppgifter 

fram för påseende och utlämnas endast 1) med samtycke av den som saken gäller, 2) till den som saken 

gäller eller 3) med stöd av en rättighet som grundar sig på lag. 

Parter som uppgifter utlämnas till 

Uppgifter lämnas ut till penninginstitut i form av uppgifter om arvoden och betalning av ersättningar, Keva 

(pensionsbeslut) och Skatteförvaltningen (uppgifter om personskatt).  

Utomstående parter som behandlar uppgifter för utsökningsverket i Satakunta räkning:  

- Visma (M2) 

- CGI (Kieku och Rondo) 

- Tieto (Vahva) 

- Palkeet (Pointti) 

- Microsoft (Outlook, Skype och Tiimeri) 

- Netum (Senaattila) 

- Rapal (Optimaze) 

- Rättsregisteringscentral 
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Dessutom lagras individualiserings- och kontaktuppgifter i system där behörigheter ska skapas för 

utomstående personer för skötseln av avtalade uppdrag. 

9. Översändning av personuppgifter till tredje länder 

Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.  

10. Planerade tider för avförande av olika kategorier av uppgifter 

 

Lagringstiderna för personuppgifterna i personregistret är baserade på ämbetsverkets arkivbildningsplan och 

senare på utsökningsväsendets dataadministrationsplan.  

 

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

 Manuellt material  

Pappersdokument behandlas av en utbildad personal under tjänsteansvar. Manuellt material som innehåller 

personuppgifter förvaras i låsta skåp i lokaler som motsvarar materialets skyddsnivå och som skyddas genom 

passerkontroll. Dokument som innehåller personuppgifter och som blivit onödiga förs utan ogrundat 

dröjsmål till ett låsförsett insamlingskärl. 

Material som behandlas digitalt i system och medier  

Digitalt material behandlas av en utbildad personal under tjänsteansvar. Personalen anvisas att stänga av 

sina skärmar när de lämnar sin arbetsplats. 

Uppgifterna i digitala register är skyddade mot obehörig visning, ändring och förstöring. Skyddet är baserat 

på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokaler, passerkontroll, 

skydd av datakommunikation samt säkerhetskopiering av uppgifter.  

Åtkomst- och behandlingsbehörighet beviljas respektive person utifrån arbetsuppgifter och behörighet. 

Åtkomsten till systemet är baserad på personliga användarnamn och lösenord. Utrustningen, 

utrustningslokalerna och uppgifterna är fysiskt belägna i Finland. 

Skyddsåtgärderna är även baserade på observationsförmågan i statsrådets nätverk, som administreras av 

Valtori, och på annat tekniskt skydd av nätverket. 

 

12. Varifrån personuppgifterna fåtts och vid behov om uppgifterna fåtts från allmänt tillgängliga källor 

 

Personuppgifterna fås i huvudsak av den registrerade själv. 

 

Andra källor är: 

- Avtal (organisationens kontaktpersoner) 

- Utsökningsmyndigheten (uppgifter om utmätning av lön) 

- Domstol (beslut om ersättningar och kostnader) 

- Arbetssökandens referenser (bl.a. andra arbetsgivare) 

- Fackorganisationer 

- Läroverk 

- Skatteförvaltningen 

- TE-byrå (TE-tjänster) 

- Palkeet 
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13. Den registrerades rättigheter 

 

a. Rätt till insyn 

 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida 

personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Om dessa personuppgifter 

behandlas, har den registrerade rätt att:  

- få tillgång till personuppgifterna  

- få de uppgifter som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning  

Den som vill ha de i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning nämnda uppgifterna om sig själv, 
ska framställa en begäran till den registeransvarige så att den registrerades identitet kan 
kontrolleras. 
 
I fråga om de personuppgifter för vilka den registrerade saknar behörighet via system, kan den 
registrerade lämna en kontrollbegäran till den personuppgiftsansvariges representant. 

 

b. Rättelse och radering av uppgifter samt begränsning av behandling 

 

Den registrerade har rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få ofullständiga och 
felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade, eller ofullständiga uppgifter 
kompletterade.  
 
Den registrerade har även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina 
personuppgifter raderade under förutsättning att något av kraven i artikel 17 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning uppfylls.   
 
Den registrerade har likaså rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om det 
är frågan om någon av de frågor som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.  
 
Den registrerade kan anhängiggöra ett yrkande om rättande, radering eller begränsning med 
iakttagande av bestämmelserna om inledande av ärenden i förvaltningslagen (434/2003). 
 
 

c. Besvärsrätt 

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen.  
 
Kontaktuppgifter:  
Dataombudsmannens byrå 
Bangårdsvägen 9, 6. vån. 00520 HELSINGFORS 
PB 800, 00521 HELSINGFORS 
Tel. 02956 66735 (växeln) 
E-post: tietosuoja@om.fi 
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