FÖRSVARSMAKTENS
DATASKYDDSBESKRIVNING, EU:s allmänna
dataskyddsförordning (2016/679) art. 12 - 14

1a
Registeransvarig / gemensam
registeransvarig

Datum för sammanställning:
24.9.2020

Namn:
Pääesikunta
Adress:
Huvudstabens kommunikationsavdelning, PB 919, 00131
Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter:
Telefon 0299 800 (växel), puolustusvoimat@mil.fi

1b
Dataskyddsansvarig

Namn:
Juhani Parkkari
Adress:
Huvudstaben, PB 919, 00131 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter :
Telefon 0299 800 ( växel ), tietosuojavastaava.pv@mil.fi

2
Registeransvarig

Namn:
Webbkommunikationsansvarig Ossian Hartig
Adress:
Huvudstabens kommunikationsavdelning, PB 919, 00131
Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter:0299 800 (växel)
förnamn.efternamn@mil.fi

3
Registrets namn
4
Syfte och rättslig grund för
behandling av personuppgifter

Försvarsmaktens feedbackformulär för tillgänglighet

Försvarsmaktens blankett för återkoppling av tillgänglighet
gör att en person kan skicka respons angående
tillgängligheten för Försvarsmaktens webbplats eller annan
digital kanal till Försvarsmakten. Genom att använda
formuläret samtycker du till behandling av dina uppgifter för
det ändamål som anges ovan i enlighet med artikel 6.1a
GDPR.

5
Kategorier av personuppgifter (vilka
personuppgifter behandlas i
registret)

•
•
•
•
•

Namn
Epostadress
Önskas svar på återkopplingen
Frågor som kan uppstå i friform feedback
Vilken tjänst gäller återkopplingen

6
Ursprung för personuppgifter och
regelmässiga informationskällor

Uppgifterna i registret erhålls från blankettens avsändare vid
inlämnandet.

7
Mottagare eller grupper av mottagare
av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av personal inom
Försvarsmaktens kommunikationssektor och personer som
ansvarar för digitala servicekanaler. Om återkopplingen
avser en tjänst som ägs av en annan avdelning inom
Försvarsmakten, kommer återkopplingen att vidarebefordras
till tjänstens funktionella ägare.

8
Överföring av personuppgifter till ett
tredjeland eller en internationell
organisation (kommissionens beslut
om tillräcklighet eller information om
handlingar som rör lämpliga
skyddsåtgärder om överföringen
grundar sig på artikel 46 eller artikel
49.1b)

Inga överföringar eller överföringar av uppgifter utanför EU
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Registret
kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vi kommer att behålla de meddelanden vi får under ett år
9
och kommer sedan att raderas. Bearbetade kontakter kan
Lagringstid för personuppgifter/
kriterier för att fastställa lagringstiden också raderas tidigare om det inte finns någon särskild
anledning till att de bibehålls.

10
Eventuell användning av profilering
(relevant information om logiken i
behandlingen, betydelsen av
behandlingen och de möjliga
konsekvenserna för den registrerade)

Försvarsmakten använder inte uppgifter för automatiserat
beslutsfattande eller profilering.

11
Principer för skydd av registret

Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part.
Skyddet av registret har genomförts på samma sätt som hela
statens publiceringsplattform (Valtori hanterar och ansvarar
för produktens funktionalitet och laglighet).

12
Den registrerades rätt att begära
tillgång till uppgifter som rör honom
eller henne och rätten att begära
rättelse, radering eller begränsning
av behandlingen av personuppgifter

Den registrerade kan få tillgång till de uppgifter som lagras i
registret genom att kontakta Försvarsmaktens
återkopplingspost puolustusvoimat@mil.fi.
Om den registrerade vill radera, rätta till eller begära en
begränsning av behandlingen av hans eller hennes uppgifter,
kan han eller hon meddela samma feedbackinlägg.

13
Den registrerades rätt att invända
mot behandlingen och rätten att
överföra uppgifter från ett system till
ett annat

Den registrerade har rätt att invända mot behandling av
personuppgifter om han/hon anser att uppgifterna har
behandlats på ett olagligt sätt. Registret innehåller inga
andra uppgifter än de uppgifter som den registrerade har
lämnat.
Om man så önskar kan den registrerade begära tillgång till
de uppgifter som lagras om honom eller henne genom att
kontakta Försvarsmaktens återkopplingspost
puolustusvoimat@mil.fi.

14
Den registrerades rätt att när som
helst återkalla samtycke (om
behandlingen grundar sig på
samtycke)

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke.

15
Den registrerades rätt att få ärendet
hänvisat till dataombudsmannen

Enligt artikel 77 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har
var och en rätt att lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet i den medlemsstat där han eller hon har sin
vanliga vistelseort eller sin arbetsort, eller där den påstådda
överträdelsen har skett.
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till
dataskyddsombudsmannen om han eller hon upplever att vi
bryter mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av
personuppgifter.

16
Dataombudsmannens
kontaktuppgifter

https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

