
 

 

Finlands Homeopater rf dataskyddsbeskrivning 

Den registeransvariga är skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna beskrivning fyller 
kraven på information enligt dataskyddsförordningen. 

1. Registeransvarig 

Företagets namn: Finlands Homeopater rf  
Kontaktuppgifter: 040 4133882  
Adress: c/o Riitta Soinola, Lähteenkuja 4 F 80, 04410 Järvenpää  

Kontaktuppgifter i ärenden gällande registret 
Företagets / personens namn: Camilla Sherr  
Telefon: +358 40 413 3882  
Epost: toimisto@homeopaatit.fi  

Kontaktuppgifter till den i tillämpliga fall personuppgiftsansvariga:  

Dataskyddsombud 
Företagets / personens namn: Camilla Sherr  
Telefon: +358 40 413 3882 
epost: cami.sherr@outlook.com 
 

2. Registrets innehåll 

I registret behandlas personuppgifter på föreningens medlemmar; ordinarie medlemmar samt pensionärs-, 
studerande- och hedersmedlemmar. Dessutom registreras tidningens och homeopatiainfo-sidans 
annonsörer och övriga samarbetspartners. 
 

 
3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter 
 

Ändamålet med registret är att 
- Behandla personuppgifter om ikraftvarande medlemsskap 
- Behandla personuppgifter om ikraftvarande arbetsförhållande eller styrelsemedlemsskap 
- Behandla personuppgifter på nuvarande kunder eller samarbetspartners 
- Behandla personuppgifter på potentiella kunder och kommande medlemmar efter godkännande 

(på tex. blanketter på mässor där man bett om lov i marknadsföringssyfte) 

Behandling av personuppgifter och ändamål med registret 

Personuppgifter behandlas enbart i följande förutbestämda ändamål: 
- Behandling och registrering av uppgifter som krävs för medlemsskap 
- Behandling och registrering av uppgifter som krävs för att anställa / betala arvoden åt 

föreningens anställda och styrelsemedlemmar 
- Skötsel av kundrelationer 
- Information om föreningens medlemskap i föreningen och om dess service  
- Försäljning av annonsplats till Homeopatiainfo-sidan samt tidningen 
- Marknadsföring av homeopati 



 

 

4. Personuppgifter som införs i registret 

Föreningsregistret innehåller följande uppgifter: 

Kontaktuppgifter:  

- namn 
- adress 
- epost 
- telefon 
- uppgifter om medlemmens företag 
- uppgifter om studerandemedlems skola 

Kunduppgifter 

- info om inhandlade produkter / service 

5. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har nedannämnda rättigheter. Frågor gällande dem bör gå till: 
Telefon: 040 413 3882  
Epost: toimisto@homeopaatit.fi  

Rätt till granskning 

Den registrerade kan kontrollera vilka personuppgifter som är lagrade om hen. 

Rätt att rätta och komplettera  

Den registrerade kan be att man rättar de personuppgifter som är felaktiga eller otillräckliga. 

Rätt att motsätta sig 

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om hen 
anser att uppgifterna behandlats lagstridigt.  

 

Förbud av direktmarknadsföring 

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av personuppgifter till direktmarknadsföring. 

Rätt till radering av uppgifter 
Den registrerade har rätt att be att personuppgifterna raderas, om behandling av uppgifter inte anses 
nödvändig. Begäran om radering behandlas, varefter föreningen antingen avlägsnar dem eller meddelar 
den motiverade orsaken till att de inte kan avlägsnas.  
Man bör vara medveten om att upprätthållaren av registret kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte 
avlägsna uppgifter. Upprätthållaren av registret är skyldig att enligt Bokföringslagen (kap 2, 10 §) bevara 
bokföringsmaterial  under en bestämd tid (10 år). Därmed kan inget material som tillhör bokföringen 
avlägsnas innan tidsfristen gått ut. 

Annullering av samtycke 

Om behandlingen av personuppgifter av den registrerade endast består av samtycke och inte tex. 
av kundförhållande eller medlemskap, kan den registrerade annullera sitt samtycke. 

Den registrerade kan lämna klagomål över beslutet till tillsynsmyndigheten 

[länk https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter]. Den registrerade har rätt att kräva att föreningen 
begränsar de kontroversiella uppgifterna tills ärendet har fått en lösning.  

 

Rätt att överklaga 

https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter


 

 

Den registerade har rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten [länk 
https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter] om hen anser att hens personuppgifter inte har 
behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. 

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor 

All information är insamlad direkt från medlemmar, kunder eller samarbetspartners. För eventuella 
känsliga uppgifter ombeds ett särskilt underskrivet samtycke. All information är skyddad och inte 
offentlig.  Uppgifter behandlas enbart av de organ som behöver dem, dvs föreningens styrelse och 
sekreterare. 

Kunduppgifter införskaffas lagenligt: 

- När man träffar en medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare ansikte mot ansikte  

- Via epost av en medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare  

- Via telefon av medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare ∙  

- Via nätblankett av en medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare  

- Över nätet tex via skypesamtal med en medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare 

-  Via facebook med en medlem/samarbetspartner/kund/arbetstagare 

 

7. Lagenlig dataöverföring 

Uppgifter överlämnas huvudsakligen inte i marknadsföringssyfte utanför Finlands Homeopater rf. 

8. Förvaringstid 

- Personuppgifterna förvaras i huvudsak så länge medlemskapet, kundförhållandet eller 
annat avtal är i kraft. 

- Den som är registrerad på föreningens marknadsföringslista kan själv avlägsna sig via 

länken som skickas i varje marknadsföringsmejl. 

9. De som behandlar personuppgifterna 
Personuppgifterna behandlas av Finlands Homeopater rf:s sekreterare och styrelse. Dessutom behandlas 
bokföringsuppgifterna av sekreteraren som valts av styrelsen. 
 
Den registeransvariga och dess arbetstagare behandlar personuppgifter. Föreningen kan dessutom delvis 
ge personuppgifterna till behandling av tredje part under förutsättning att personuppgifterna behandlas 
enligt den ikraftvarande lagstiftningen om dataskydd och även i övrigt på ett tillbörligt sätt. 

10. Överföring av information utanför EU 

Personuppgifter överförs huvdsakligen inte utanför EU och EFTA. 

11. Automatisk beslutsföring och profilering 

Föreningen använder inte uppgifter i automatisk beslutsföring och profilering. 

https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

