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DATASKYDDSBESKRIVNING  
 
Detta är dataskyddsbeskrivningen för Pro Pörtö r.f. (hädanefter ”föreningen”). I beskrivningen berättas 

principerna för behandling av personuppgifter speciellt angående nätverkstjänster, nyhetsbrev och 

marknadsföring. Företaget följer i all sin verksamhet gällande dataskyddslagstiftning. 

Pro Pörtö r.f. fungerar som personuppgiftsansvarig, FO-nummer 2881449-5, och som ansvarig person för 

dataskydd fungerar Marina Furuhjelm, pro.porto@gmail.fi, 050 597 5976.  

Syftet med och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Vi behöver kunduppgifter för att sköta medlemsrelationen. Det finns berättigad intresse för samlande av 

uppgifterna på grund av föreningens verksamhet. Vi samlar endast sådana uppgifter, som är nödvändiga för 

deras användningsändamål.  

Vi använder uppgifterna för upprätthållandet av medlemsrelationen och medlemskommunikation. Uppgifter av 

deltagare i evenemang måste samlas in för att vi får veta deltagarantalet och vi kan vid behov skicka 

presentationsmaterial samt ta hand om eventuella specialkost.  

Genom nätsidan är det möjligt att ge respons eller ta kontakt med föreningen. Uppgifterna mottas av 

föreningens ordförande eller hens suppleant. Både direkt givna och skiljt efterfrågade uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Behandlingen av information grundar sig utöver berättigades intresse också på samtycke från 

person. 

Med vederbörlig utredning av personuppgifter och korrekt behandling av uppgifterna strävar vi också efter att 

säkerställa tryggheten av våra tjänster och förhindra missbruk.  

Uppgifter som samlas in 

Vi kan samla in både identitets- och kontaktuppgifter samt olika elektroniska identifieringsuppgifter. Sådana 

uppgifter är till exempel namn, postadress, e-postadress, kost, hobbyinformation, IP-adress, söknings- och 

webbläsningsuppgifter, uppgift om webbläsare och läge, loggar och analyser gjorda av dem. Största delen av 

uppgifterna om beteende på våra nätsidor är sådana, som inte kan associeras med en viss person.  

Förvaring av uppgifterna 

Personuppgifterna finns på servern hos leverantören av vårt informationssystem, på föreningens egna server 

samt på styrelsemedlemmarnas arbetsstationer. Dokument i pappersform finns i föreningens arkiv.   
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Förvaringstiden och -kriterierna varierar enligt vilken personuppgiftsgrupp uppgiften hör till och enligt 

användningsändamålet för en viss personuppgiftsgrupp. Samtycke och förbud förvaras så länge de är i kraft. 

När personuppgiften inte längre behövs enligt ett sätt som angivits ovan, raderas uppgifterna inom skälig tid, 

om inte bindande lagstiftning förpliktar att förvara uppgifterna för en längre tid.  

Föreningen kan utlokalisera behandlingen av personuppgifter till tjänsteleverantörer eller underleverantörer, 

såsom producent av ICT-tjänster. I sådan situation försäkras genom avtalsförpliktelser att personuppgifterna 

behandlas korrekt och så som dataskyddslagstiftningen förutsätter.     

I behandlingen av personuppgifter deltar till exempel Microsoft och dess programvara såsom Outlook och 

Google. 

Vi kan, inom ramen för gällande lagstiftning överlåta kontaktuppgifter till våra samarbetspartners. I regel 

överlåts uppgifterna inte till tredje parter.  

Personuppgifter kan i specialfall överlåtas till myndigheter inom ramen för vad som lagstiftningen förpliktar och 

tillåter. Föreningen överlåter ej personuppgifter utanför EU, men föreningen kan inte garantera att server eller 

uppgifter av informationssystems- och programleverantörer befinner sig endast inom EU. 

Avvikelse av detta kan göras ifall medlemsrelationen kräver det.  

Skydd och behandling av personuppgifter 

Föreningen behandlar uppgifterna ansvarsfullt och omsorgsfullt. Föreningen har tagit i bruk vederbörliga 

brandmurar och krypteringsteknik. Tillgång till IT-utrymmen erhålls endast med särskilt tillstånd.  

Dokumenten förvaras i låsta utrymmen, dit endast berättigade personer har tillgång. Samma gäller arkivet. 

Alla personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt och andra sekretessvillkor.  

Användning av nätsidorna och cookies 

Våra nätsidor använder säker förbindelse. Vi använder Google Analytics-tjänsten, varifrån erhållna uppgifter 

sparas och behandlas på tjänsteleverantörens egna servrar. Befogenheten att logga in på Google Analytics-

tjänsterna är begränsad och de rapporteras för föreningens ledning endast i sådan form, där användaren inte 

kan individualiseras.  
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Vi följer trafiken på våra nätsidor (www.proporto.fi) med hjälp av cookies. I detta används som hjälpmedel 

Google Analytics-programmet. Webbläsaren skickar automatiskt vissa uppgifter till Google, såsom adressen 

eller sökordet, via vilket användaren har letts på föreningens sidor genom Googles sökmaskin.   

Föreningen kan inte identifiera användaren och uppgifterna som samlas är inte egentliga personuppgifter. Vi 

följer till exempel längden av besöket, vilka sidor som betraktas och från vilken sida användaren av våra 

nätsidor har kommit dit.  

Vi kan även använda länkar för sociala medier och cookies på vår nätsida.  

För klarhetens skull konstateras, att föreningen inte svarar för dataskyddet för andra nätverkstjänster, fastän 

de skulle vara länkade på föreningens nätsidor. 

Registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att erhålla information av uppgifter som berör hen, rätt att begära rättning, radering 

eller begränsning av behandling av uppgifter som berör hen, rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som 

berör hen samt rätt att göra klagomål till tillsynsmyndigheten. Rätt till radering, att begränsa behandling eller 

att motsätta sig behandling finns dock inte för sådana uppgifters del, vilkas behandling är nödvändiga. 

Den registrerade har rätt att föra ett ärende som gäller förverkligande av rättigheter som hänför sig till 

dataskydd till behandling hos tillsynsmyndigheten (dataskyddsombudsmannens byrå), ifall vi inte har följt 

regleringen angående dataskydd.  

Rätt att ångra samtycke 

Om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på särskilt samtycke från användaren, har den 

registrerade rätt att ångra sitt samtycke för behandlingen av uppgifter berörande hen eller till exempel 

mottagande av nyhetsbrev.  

Verkställande av rättigheter 

För att verkställa den registrerades rättigheter kan Ni vara i kontakt med föreningens ledning eller direkt med 

styrelsens ordförande.  


