Töm blanketten

DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Läs ifyllningsanvisningarna före
ifyllandet av beskrivningen.
Använd vid behov bilagor

Datumför uppgörande

1.1.2017

Namn (FO-nummer)

1
Den register- SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (2382561-1
ansvarige
Adress

Nordenskiöldsgatan 18a
Övriga kontaktuppgifter ( t.ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

+358 41 501 2531
2
Kontaktperson
i ärenden
gällande
registret

Namn

Sonja Karnel
Adress

Nordenskiöldsgatan 18a, 00250 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter ( t.ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

+358 41 501 2531
3
Registrets
namn

Stödpersonsverksamheten 4BT

4
Stödpersonsverksamheten 4BT har uppgifter om personer som önskar sej stödpersoner
Ändamål
med behand- och de som önskar bli stödpersoner och för att para ihop dessa. Uppgifterna behandlas
ling av per- endast av stödpersonskoordinatorerna på SAMS.
sonuppgifter

5
Av alla personer (stödpersoner och stödbehövande):
Registrets
datainnehåll - 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.

6
Då en person vill anmäla intresse att ställa upp som stödperson fyller hen i de nödvändiga
Regelmässiga uppgifts- uppgifterna i ett fomulär, som finns på SAMS webbadress samsnet.fi/verksamhet/4bt
källor
Uppgifterna

från formuläret vidarebefodras med e-post till registerföraren, som antecknar uppgifterna
i Hihgrise - datasytemet. Uppgifterna kompletteras och uppdateras efter hand av
registerföraren. Dessa uppgifter får registerföraren då hen kommunicerar med
stödpersoner
och stödbehövande.
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6
Regelmässiga uppgiftskällor (forts.)
7
Regelmässigt utlämnande av
uppgifter

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.

8
Översändande Informationen överlämnas inte utanför EU eller EES gränser.
av uppgifter
utanför EU
eller EES

9
Principerna
för skyddet
av registret

A. Manuellt material

Stödpersonsverksamheten 4BT:s register inehåller inget manuellt arkiv.

B.ADB-register

Registrets uppgifter finns i Highrise-datasystem som upprätthålls av Higrise HQ LLC.
Programmet är ett kundregister som fungerar på internet. I programmet har
användargrupper olika användarrättigheter. Registrets administratörer, som kan behandla
registrets information fyller i ett formulär för användarrättigheter innan de får
användarrättigheter. Alla datorer och Highrise system är skyddade med lösenord.
Administratören för datasystemet, Highrise HQ LLC ansvarar för datasäkerhet och
dataskydd.
10
Alla som är med i registret har rätt att granska de uppgifter som sparats i systemet. En fritt
Granskningsformulerad granskningsanhållan riktas till kontaktperson för registrets upprätthållare,
rätt
sonja.karnell@samsnet.fi.eller per telefon +358 41 501 2531

11
Alla som är med i registret har rätt att att begära att felaktig information som berör
Rätt att kräva
personen i fråga, rättas. Fritt formulerad rättelseyrkan riktas till kontaktperson för
rättelse av
uppgifter
registrets upprätthållare sonja.karnell@samsnet.fi eller per telefon +358 41 501 2531.

12
Uppgifterna överlämnas inte för direktmarknadsföring
Övriga rättigheter med
anknytning
till behandling av personuppgifter

Skriv ut

