Medlemsregistrets dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 5.5.2022

1. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Psoriasisförbundet rf, FO-nummer: 0217080-4
Fredriksgatan 27 A 3, 00120 Helsingfors, t. 040 9052 543 (måndag-torsdag kl. 9.00–14.00).
E-post: liittotoimisto@psori.fi

2. Kontaktperson i registerärenden
Jemina Kakko, medlemskoordinator
jemina.kakko@psori.fi
Fredriksgatan 27 A 3, 00120 Helsingfors

3. Den gemensamma personuppgiftsansvariga och dennas kontaktuppgifter
Psoriasisförbundet upprätthåller ett centraliserat medlemsregister för sina
medlemsföreningars räkning. Kontaktuppgifter till medlemsföreningarna finns här:
https://psori.fi/psoriasisliitto/yhdistystoiminta-tapahtumia-vertaistukea/psoriasisyhdistykset/
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4. Registrets namn
Medlemsregistret Kilta

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Registret används för att sköta medlemsärenden och uppbära medlemsavgifter. Uppgifterna i
medlemsregistret används för kontaktverksamheten mellan Psoriasisförbundet,
psoriasisföreningar och medlemmar. Medlemsregistret kan användas till att skicka brev, epostmeddelanden, textmeddelanden och mobilmeddelanden mm. till medlemmar. Dessutom
statistikförs uppgifterna och används vid planering av verksamheten. Uppgifterna används för
att samordna frivilligverksamheten.
Registret fungerar även som prenumerantregister för tidningen Ihon aika och som ett
intressentregister för samarbetspartner. Registret används för att administrera
Psoriasisförbundets och psoriasisföreningarnas kurser, utbildningar och evenemang. Kunder
som inte är medlemmar i psoriasisföreningar kan delta i evenemangen.
Med den registrerades samtycke kan adressuppgifterna även användas och lämnas ut för
forskningsändamål.

6. Registrets datainnehåll
- Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress
- Personuppgifter: födelsetid, kön
- Medlemsuppgifter (medlemstyp, medlemskapets varaktighet, förening, information om
medlemsavgift)
- Förtroendeuppdrag och frivillig verksamhet i Psoriasisförbundet och psoriasisföreningar
- Beviljade förtjänsttecken
- Uppgifter som rör prenumeration av tidningen Ihon aika
- Deltagande i Psoriasisförbundets eller psoriasisföreningarnas kurser, utbildningar och
evenemang
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7. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna samlas in av medlemmarna, tidningsprenumeranterna och samarbetspartnerna
själva. Uppgifter kan lämnas via medlemsansökan på Psoriasisförbundets webbplats, per epost, per telefon eller på Psoriasisförbundets eller psoriasisföreningarnas evenemang.
Uppgifterna kan även sändas till förbundets kansli per brev.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Kilta-registret levereras av Kehätieto Oy. Kehätieto fungerar som personuppgiftsansvarig och
behandlar registrets personuppgifter i enlighet med avtalsvillkoren IT2018 EHK och IT2018
YSE.
Adressregistret för tidningen Ihon aika lämnas till Punamusta Oy som trycker och postar
tidningen.
Medlemmarnas e-postadresser överförs till nyhetsbrevsprogrammet Mailchimp, varifrån
Psoriasisförbundets nyhetsbrev skickas.
Medlemskort och -fakturor kan beställas från andra tryckerier, varvid den då aktuella
leverantören fungerar som personuppgiftsansvarig under den tid som medlemskorten och
-fakturorna expedieras.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
E-postadresserna förvaras i distributionssystemet MailChimp, vars huvudkontor ligger i
Atlanta, USA. MailChimp uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning.
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10. Principerna för skyddet av registret
Åtkomst till registret har de personer som är anställda av Psoriasisförbundet och som har till
uppgift att upprätthålla registret. De personer som upprätthåller registret har personliga
användarnamn och lösenord.
Psoriasisföreningarnas styrelser kan ansöka om personliga användarnamn och lösenord för
sina förtroendevalda, varvid de aktuella personerna kan föra register över medlemmarna i sin
egen förening.
Enskilda medlemmar kan granska och upprätthålla sina egna uppgifter på medlemmarnas
egen e-tjänst på webben och i mobilapplikationer. I e-tjänsten och i mobilapplikationen
skapar medlemmarna egna användarnamn och loggar in i programmet med lösenord och
medlemsnummer.
Användarnamnen upphör att gälla när registrets upprätthållare inte längre är i
Psoriasisförbundets eller psoriasisföreningens tjänst. En person som inte har ett giltigt
medlemskap i en psoriasisförening kan inte logga in i e-tjänsten eller i mobilapplikationen.

11. Granskningsrätt
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har en medlem rätt att granska vilka
uppgifter som antecknats i registret om personen i fråga och vid begäran få en kopia på
uppgifterna.

12. Rätt att kräva rättelse av uppgifterna
Den personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den
registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister
och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller
föråldrad.
Begäran om rättelse ska inlämnas skriftligen till den person som sköter registerärenden.
Sökanden måste på begäran styrka sin identitet.
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