
1a 
Personuppgiftsansvarig / 
samregisterhållare  

Namn:  
Huvudstaben 

Adress: 
Huvudstabens press- och informationsavdelning, PB 919, 00131 
Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 
Telefon 0299 800, puolustusvoimat@mil.fi 

1b 
Dataskyddsansvarige 

Namn: 
Juhani Parkkari 

Adress: 
Huvudstaben,  PB 919, 00131 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter : 
Telefon 0299 800,  tietosuojavastaava.pv@mil.fi 

2 
Registeransvarig 

Namn: 
Koordinator för nätsverkskommunikation Ossian Hartig 

Adress: 
Huvudstabens press- och informationsavdelning, PB 919, 00131 
Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 
0299 500 723 förnamn.efternamn@mil.fi 

3  
Registrets namn 

 
Register över Försvarsmaktens medietjänst användare 
(representanter för medierna).  

4 
Målsättningen för användandet av 
personuppgifter och den rättsliga 
grunden 
 

 
Registrets målsättning är att identifiera representanterna för 
medierna och bevilja dem tillträde till närverkstjänst avsedd 
för dem, m.a.o. Försvarsmaktens medietjänst. Dem som 
godkänns som användare får tillträde till Försvarsmaktens 
medietjänst, dess material och tjänster. Kallelser till 
pressuppbåd skickas via samma tjänst. Uppgifterna samlas 
in för att försäkra sig om att personer som kallas till 
evenemang avsedda för medierna, verkligen representerar 
medierna. Registeruppgifterna används av Försvarsmaktens 
kommunikationssektor för att betjäna medierna. 
Medietjänsten, där registret upprätthålls, är en del av 
Försvarsmaktens webbplats forsvarsmakten.fi. 
 
 
Genom att registrera sig för tjänsten ger användaren sitt 
tillstånd i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 
6 artikeln, punkt 1a, att uppgifterna får användas för ovan 
specificerade ändamål. 
 

Redovisningsdatum: 25.5.2018 FÖRSVARSMAKTENS 

DATASKYDDSREDOGÖRELSE, EU:s allmänna 

dataskyddsförordning (2016/679) art. 12 - 14  
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5 
Personuppgiftesgrupper (vilka 
personuppgifter handhas i registret) 

 
Personuppgifter 
Förnamn, Efternamn 
Nationalitet 
Födelsetid 
 
Kontaktuppgifter 
Epostadress 
Mobiltelefonnummer 
 
Postadress 
Gatuadress, Postnummer, Postanstalt, Land 
 
Vilken media som representeras 
Arbetsuppgift 
 
Får andra representanter för samma media anmälas till 
evenemang (bestäms på basis av epostadress) 
Vill man ha inbjudan till pressuppbåd 
 

6 
Personuppgifternas ursprung jämte 
regelmässiga informationskällor  

 
Uppgifterna i registret fås av Medietjänstens användare 
själva i samband med registreringen. 
 

7 
Mottagare eller mottagargrupper av 
personuppgifterna 
  

 
Personuppgifterna behandlas av representanter för 
Försvarsmaktens kommunikationssektor. 
 

8 
Överföring av personuppgifter till 
tredje land eller internationella 
organisationer (kommissionens 
beslut angående dataskyddets 
tillräcklighet eller uppgift gällande 
dokument över regelrätta 
skyddsåtgärder, då överföring 
baserar sig på artikel 46 eller 49 
punkt 1 b  

 
Ingen överflyttning av uppgifter inom EU eller utanför 
Europas handelsområde. Registret överlämnas inte till 
utomstående. 
 



9 
Personuppgifternas förvaringstid /  
förvaringstidens 
fastställningskriterier 

 
Personuppgifterna i Medietjänsten förvaras så länge till 
användaren meddelar att denne vill avluta användandet av 
tjänsten. Till specialfallen hör sådana fall då 
Försavarsmaktens kommunikationssektor upptäcker att 
ifrågavarande person inte längre representerar det medium 
som denne registrerat sig för. Härvidlag kan representant för 
Försvarsmaktens kommunikationssektor avlägsna den 
registrerade från tjänsten. Före avlägsnandet är 
Försvarsmaktens kommunikationssektor i kontakt med den 
registrerade. 
 

10 
Eventuell användning av profilering 
(logik gällande behandling av 
bedydelsfulla uppgifter, 
databehandlingens betydelse och 
följder för den registrerade) 
 

 
Försvarsmakten använder inte uppgifterna för 
beslutsfattande eller profilering. Alla användare av 
medietjänsten har tillgång till samma uppgifter. 
 

11 
Principerna för skyddet av registret 
 

 
Registret överlåts inte till utomstående. 
Registrets uppgifter används av Försvarsmaktens 
kommunikationssektor för att betjäna medierna. 
 
 
Medietjänsten, där registred uppkommer , finns i anslutning 
till Försvarsmaktens webbplats forsvarsmakten.fi. 
 
 
Registrets skydd har förverkligats på samma sätt som hela 
statens gemensamma publiceringsplattform (Valtori 
admininstrerar och ansvarar för produktens funktion och 
lagenlighet) 

12 
Den registrerades rätt att anhålla om 
att få se uppgifter on sig själv samt 
rätt att få uppgifterna rättade, 
borttagna jämte att få begränsa deras 
användning 
 

 
Registret består av uppgifter som den registrerade själv 
meddelat. Den registrade kan själv förändra sina uppgifter 
genom att använda funktionerna i medietjänsten. I händelse 
att den registrerade vill bli avlägsnad från registret, kan detta 
göras genom att ta kontakt via Försvarsmaktens 
reponsepost puolustusvoimat@mil.fi.   
 
Det är inte möjligt att begränsa uppgiftsanvändningen. 
Tjänstens användare kan vid behov be om att bli avlägsnad 
och vid behov på nytt ansöka om rätt att använda tjänsten. 
Vid ånyo beviljande av användarrätt tillämpas samma 
kriterier som för nya användare. 
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13 
Den registrerades rätt att motsätta 
sig behandling samt rätt att flytta 
uppgifterna till ett annat system 
 

 
Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlings av 
personuppifterna, i händelse att denne upplever att 
uppgifterna använts lagstridigt. Registret består inte av andra 
uppgifter än dem som den registrerade själv uppgett. Den 
registrerade kommer själv åt att via tjänsten granska sina 
uppgifter. 
 
Huvudstaben kan på begäran överlämna de uppgifter som 
sparats i systemet till den registrerade. 
 

14 
Den registrerades rätt att när som 
helst ta tillbaka sitt samtycke (ifall 
behandlingen baseras på samtycke) 

 
Den registrerade kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. 
 

15 
Den registrerades rätt att få ärendet 
behandlat av dataombudsmannen 
 

 
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 77 artikeln har 
var och en rätt att anföra klagomål till 
övervakningsmyndighet i det medlemsland där denne är fast 
bosatt eller har sin arbetsplats, eller i det land där det 
påstådda brottet inträffat. 
 
Den registrerade har rätt att anföra klagomål till 
dataombudsmannen, då denne upplever att vi bryter mot 
personuppgiftssekretessen då vi använder oss av gällande 
dataskyddslagstiftning. 
 

16 
Dataombudsmannens 
kontaktuppgifter 

 
http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html 


