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1. Den registeranvariges namn samt kontaktuppgifter  

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f  

Rådhusgatan 17 a 13  

65100 Vasa 

Tel. 044-0519751 

e-post: info@samfundet.fi 

Kontaktperson: Maria Hofman-Bergholm 

 

2. Registrets namn  

Svensk-Österbottniska Samfundets medlemsregister.  

 

3. Ändamålet med medlemsregistret  

Syftet med registret är att samla in sådana personuppgifter och andra för föreningens 

verksamhet nödvändiga uppgifter som förutsätts av föreningslagen. Dessa uppgifter kan 

behandlas så att föreningen ska kunna 

- identifiera sina medlemmar; 

- upprätthålla ett medlemsregister och ombesörja medlemsärenden; 

- hålla kontakt med sina medlemmar i ärenden som gäller föreningens verksamhet; 

- erbjuda verksamhet och anordna evenemang för medlemmarna; 

- planera och utveckla föreningens verksamhet; 

- föra statistik; 

 

Behandlingen av personuppgifter kan ges i uppdrag åt en utomstående, såsom t.ex. en 

leverantör av medlemsregistertjänster, leverantör av säkerhetskopietjänster och/eller 

föreningens bokförare. 

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på föreningslagens (503/1989) krav och på 

föreningens berättigade intressen. Med föreningens berättigade intresse avses de ovan angivna 

användningsändamålen. 



 

4. Registrets datainnehåll  

Medlemsregistret innehåller bl.a. följande information om medlemmarna och sådana personer 

som anhållit om medlemskap: 

• Personens för- och efternamn 

• Den organisation som personen är anställd hos eller affilierad med 

• Postadress 

• Epostadress 

• Typ av medlemskap 

• När medlemskapet börjat 

• Anmälningar till medlemsevenemang och liknande 

• Annan information som medlemmen själv givit föreningen 

 

5. Regelmässiga källor  

Information inhämtas av medlemmarna, föreningens styrelse eller via offentliga källor som 

adresstjänst eller universitetens hemsidor. 

 

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter  

Registeruppgifterna hanteras av föreningens preses, vice preses och kanslisekreteraren.   

Informationen i registret överlåts inte utan att vid varje enskilt fall be om samtycke av den 

registrerade medlemmen. 

 

Inga uppgifter från föreningens register lämnas ut till stater utanför Europeiska unionen eller 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

7. Principerna för skyddet av registret  

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Svensk-Österbottniska Samfundets datanät och 

maskinvara där registret finns är skyddade med brandmur och andra tekniska åtgärder som 

tryggar säkerheten. Endast befullmäktigade personer har tillgång till databasen.  

Personerna som handhar registret har tystnadsplikt 

 

8. Lagringsperioden  

Uppgifterna lagras så länge medlemskapet fortsätter och raderas därefter.  



 

9. Rättigheter  

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till sina uppgifter 

och på begäran få en kopia av dem. 

 

10. Korrigering av uppgifter 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att kräva korrigering av felaktiga 

uppgifter. För korrigering av uppgifter bör vederbörande kontakta den registeransvarige. 

 

Den registeransvarige bör utan dröjsmål självmant eller på uppmaning av den registrerade 

korrigera, avlägsna eller komplettera felaktiga, onödiga eller föråldrade uppgifter i registret. 

 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till 

Dataskyddsmyndigheten:  Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors. 


