
RÄTTEGÅNGSBITRÄDESNÄMNDEN  25.5.2018 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING   

 

Övriga personer (som inte omfattas av avgörandeverksamheten och inte ingår i personalen) 

 

    EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(679/2016) artikel 12–18 

 

 

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

 

 Rättegångsbiträdesnämnden 

PB 25, 00023 Statsrådet  

029 56 43411 och 029 56 43412 

 oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi 

 

2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON 

 

Maarit Hellgren 

Avdelningssekreterare 

029 56 43411 

maarit.hellgren@om.fi 

 

3. DATASKYDDSANSVARIG 

  

Iitu Viertola 

Viss tid rättegångsbiträdesnämndens sekreterare 

029 56 43412 

iitu.viertola@om.fi 

4. BEHANDLINGSÅTGÄRDER 

Helhet för behandling av personuppgifter om personer som inte omfattas av avgöran-

deverksamheten och inte ingår i personalen. 

 

5. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

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 sparas och behandlas uppgifter som är nödvändiga bland annat för att sköta  

rekryteringen av nya arbetstagare. 

 

6. BESKRIVNING AV KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH AV KATEGORI-

ERNA AV PERSONUPPGIFTER  

 

Kategorier av registrerade är arbetssökande, mottagare av arvoden, utomstående rese-

närer, gäster, uppgiftsbegäran personer som begärt uppgifter, personer som gjort för-

frågningar om den registrerades rättigheter (artikel 15), säljfakturakunder fakturering 

och leverantörer av inköpsfakturor eller förmånstagare. 



De personuppgifter som nämnden samlar in kan delas in i följande kategorier av per-

sonuppgifter. 

 

Personens individualiseringsuppgifter: 

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

dress, telefonnummer, bankuppgifter, medborgarskap, modersmål och kön. 

 

Uppgifter om dem som sökt en tjänst: 

Personens namn, födelsedatum, kön, postadress, e-postadress, telefonnummer, uppgif-

ter om utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper samt andra uppgifter som sö-

kanden lämnat som stöd för sin ansökan så som matrikelutdrag, meritförteckning, exa-

mensbetyg, arbetsintyg och referenser som sökanden uppgett. 

 

Utbetalningsuppgifter: 

Arvoden, reseersättningar samt sälj- och inköpsfakturor. 

 

Övriga uppgifter: 

Uppgifter om deltagare i tillställningar och uppgifter om resor. 

 

7. NORMALA INFORMATIONSKÄLLOR 

 

Personuppgifterna fås i huvudsak av den registrerade själv. 

 

8. KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER HAR LÄMNATS UT 

TILL ELLER NORMALT LÄMNAS UT TILL  

 

Uppgifter kan lämnas ut eller utkontrakteras enligt vad den gällande lagstiftningen till-

låter och föreskriver. 

 

Dessutom är ansökningshandlingarna sådana offentliga handlingar som avses i lagen 

om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffL, 621/1999) och som läggs fram 

för påseende på begäran. Offentliga handlingar utlämnas på begäran enligt villkoren i 

13 § och 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sekretessbelagda 

handlingar läggs fram för påseende och lämnas ut endast 1) med vederbörandes sam-

tycke, 2) till vederbörande eller 3) med stöd av en lagstadgad rätt. 

 

Instanser som behandlar uppgifter för rättegångsbiträdesnämndens räkning, dvs. till 

vilka behandlingen av uppgifter har utkontrakterats: 

- Justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning och förvaltningsenhet  

- Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet  

 

9. GRUPPER AV UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL ETT TREDJELAND ELLER TILL 

EN INTERNATIONELL ORGANISATION  

 

Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen eller 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

10. BEVARINGSTIDER FÖR UPPGIFTER 

 



Bevaringstiderna för personuppgifter har fastställts i rättegångsbiträdesnämndens ar-

kivbildningsplan.  

Bevaringstiden för uppgifter som ska förvaras varaktigt i arkiv är inte begränsad. 

Handlingar som ska sparas en bestämd tid förvaras i enlighet med rättegångsbiträdes-

nämndens arkivbildningsplan och förstörs när tiden har löpt ut. 
 

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få transparent information 

om behandlingen av personuppgifter och bekräftelse på huruvida personuppgifter som 

rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgif-

terna. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att få den information som 

nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).  

 

Den som vill ha de i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning nämnda uppgif-

terna om sig själv, ska framställa en begäran till den personuppgiftsansvarige så att 

den registrerades identitet kan kontrolleras. 

 

Den registrerade har rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få ofull-

ständiga och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade i enlighet 

med artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

Den registrerade har även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjs-

mål få sina personuppgifter raderade under förutsättning att något av kraven i artikel 

17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) uppfylls. Den registrerade har 

likaså rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om det är fråga 

om någon av de frågor som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(679/2016).  

 

12. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET 

 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, om den regi-

strerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot EU:s 

allmänna dataskyddsförordning (678/2016). 

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 

Växel: 029 56 66700  

E-postadress: tietosuoja@om.fi 
 


