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Register över behandling
I dataskyddsregistret redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 för
Finlands Banks/Finansinspektionens hantering av personuppgifterna i detta register och för den
registrerades rättigheter.
1. Registrets namn
Jakelu Distributionstjänst
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för
dataskyddsombudet
Finansinspektionen
FO-nummer: 0202248 -1
PB 103
00101 Helsingfors
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige:
Jaakko Mauranen
E-post: jaakko.mauranen@finanssivalvonta.fi
Telefon: +358 9 183 5386
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet:
Pasi Hänninen
E-post: pasi.hanninen@bof.fi
Tfn: +358 9 183 2614
3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Att upprätthålla en förteckning över personer som har godkänt användaravtalen för de
tillämpningar som kan laddas ned i tjänsten. Att upprätthålla en förteckning över
myndighetsrapporteringens kontaktpersoner.
4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter
Nedladdning av tillämpningar i tjänsten kräver att tillämpningens användaravtal godkänns.
Namnet på den som godkänt avtalet, e-postadress och företag lagras i systemets databas.
I databasen lagras förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress för den som registreras
som rapportörens kontaktperson.
I övrigt innehåller databasen uppgifter om tillämpningarnas installeringspaket och rapportörernas
inloggningsbehörighet i registret.
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5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas
Personuppgifter överförs inte utanför Finlands Bank eller Finansinspektionen.
6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation
Personuppgifter överförs inte utanför EU- eller EES-området eller till internationella
organisationer.
7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna
period
Personuppgifter som ansluter sig till användaravtalen för de tillämpningar som kan laddas ned i
Jakelu Distributionstjänsten förvaras i 10 år.
Personer som registreras som rapportörens kontaktpersoner är själva skyldiga att upprätthålla sina
kontaktuppgifter och samtidigt att granska, rätta eller att radera dem vid behov.
8. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna.
Sådana åtgärder är användningen av trygga lokaler samt administrativa och tekniska
dataskyddslösningar.
9. Den registrerades rättigheter
Personuppgifter kan granskas i Jakelu Distributionstjänsten.
I anvisningarna för Jakelu Distributionstjänsten uppges att rapportörerna själva är skyldiga att
upprätthålla sina kontaktuppgifter och samtidigt att granska, rätta eller att radera dem vid behov.
Vid behov lämnas en begäran om granskning till registrets kontaktperson. Granskningsbegäran ska
skickas skriftligen och undertecknas egenhändigt (identiteten bestyrkas).
Uppgifter som ges med anledningen av granskningsbegäran ges skriftligen och skickas per post till
den adress som personen i fråga har anmält till registret.
10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder av att uppgifter
inte lämnas
Om användaren inte lämnar de uppgifter som behövs för registrering, är tjänsten inte tillgänglig.

