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Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
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Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Datumför uppgörande Läs ifyllningsanvisningarna före
 i fyllandet av beskrivningen.
 Använd vid behov bilagor

Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Adress
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Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombi- nationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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	tyhjennys: 
	pvm: 1.1.2017
	nimi: SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf  (2382561-1
	osoite: Nordenskiöldsgatan 18a
	yhteystiedot: +358 41 501 2531
	nimi2: Sonja Karnel
	osoite2: Nordenskiöldsgatan 18a, 00250 Helsingfors
	yhteystiedot2: +358 41 501 2531
	rekisteri: Stödpersonsverksamheten 4BT
	tarkoitus: Stödpersonsverksamheten 4BT har uppgifter om personer som önskar sej stödpersoner och de som önskar bli stödpersoner och för att para ihop dessa. Uppgifterna behandlas endast av stödpersonskoordinatorerna på SAMS.
	tietosisätö: Av alla personer (stödpersoner och stödbehövande):- Namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress- Kön och ålder,kommun- fritidsintressen, önskemål om innehållet i träffarna, hur ofta har man möjlighet att ställa upp, hur ofta önskar man träffa en stödperson.I registret antecknas även när stödpersonsintervjuen har gjorts, när paret har matchas ihop.
	tietolähteet: Då en person vill anmäla intresse att ställa upp som stödperson fyller hen i de nödvändigauppgifterna i ett fomulär, som finns på SAMS webbadress samsnet.fi/verksamhet/4bt Uppgifternafrån formuläret vidarebefodras med e-post till registerföraren, som antecknar uppgifternai Hihgrise - datasytemet. Uppgifterna kompletteras och uppdateras efter hand avregisterföraren. Dessa uppgifter får registerföraren då hen kommunicerar med stödpersoneroch stödbehövande.
	tietolähteet 2: 
	luovutukset: SAMS Stödpersonsverksamhet 4BT finansieras med Veikkaus medel som delas ut av STEA. Finansiären fodrar årlig rapportering och statistik men inga enskilda uppgifter om någon. Tillstånd att överlämna uppgifter efterfrågas då personerna anmäler sig som stödpersoner.
	siirto: Informationen överlämnas inte utanför EU eller EES gränser.
	manuaali: Stödpersonsverksamheten 4BT:s register inehåller inget manuellt arkiv.
	atk: Registrets uppgifter finns i Highrise-datasystem som upprätthålls av Higrise HQ LLC.Programmet är ett kundregister som fungerar på internet. I programmet haranvändargrupper olika användarrättigheter. Registrets administratörer, som kan behandlaregistrets information fyller i ett formulär för användarrättigheter innan de fåranvändarrättigheter. Alla datorer och Highrise system är skyddade med lösenord.Administratören för datasystemet, Highrise HQ LLC ansvarar för datasäkerhet ochdataskydd.
	tarkastusoikeus: Alla som är med i registret har rätt att granska de uppgifter som sparats i systemet. En frittformulerad granskningsanhållan riktas till kontaktperson för registrets upprätthållare,sonja.karnell@samsnet.fi.eller per telefon +358 41 501 2531
	korjaaminen: Alla som är med i registret har rätt att att begära att felaktig information som berörpersonen i fråga, rättas. Fritt formulerad rättelseyrkan riktas till kontaktperson förregistrets upprätthållare sonja.karnell@samsnet.fi eller per telefon +358 41 501 2531.
	muut oikeudet: Uppgifterna överlämnas inte för direktmarknadsföring
	tulostus: 


