
     REGISTERBESKRIVNING 
    Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §  
Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller 
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
29.4.2016 

 
 

1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Svenska pensionärsförbundet 

Adress 

Annegatan 25 A, 00100 Helsingfors 

Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

Verksamhetsledare Berit Dahlin, tfn 020 72 888 12, e-post: berit.dahlin@spfpension.fi 

2 
Kontaktper- 
son i ärenden 
angående 
registret 

Namn 

Medlemssekreterare Åsa Danielsson 
Adress 

Annegatan 25 A, 00100 Helsingfors 

Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

tfn 020 72 888 14, e-post: asa.danielsson@spfpension.fi 

3 
Registrets 
namn 

Svenska pensionärsförbundets medlemsregister (Webbhuset) 

4 
Ändamålet 
med bahand- 
lingen av 
person- 
uppgifter 
 
 
 
 
 

Uppgifterna används för att kunna delge information, fakturering av medlems- och andra avgifter, 
statistik, distribution av medlemstidningen God Tid, distribution av medlemsbrev. 

 

 

 

5 
Registrets 
datainnehåll 

Efternamn 

Förnamn 

Gatuadress 

Postnummer och postkontor 

Telefon 

E-post 

Födelseår 

Inskrivningsår 

Kön 

Uppdrag inom förbundet och föreningen 

Till vilken lokalförening medlemmen hör 

6 
Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Uppgifterna ges av medlemmen via en medlemsansökan antingen skriftligen, muntligen eller 
elektroniskt genom att fylla i en medlemsansökan på förbundets eller föreningens webbsida. 
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7 
Regelmässigt 
utlämnande 
av uppgifter 

Botniaprint erhåller adressuppgifterna 9 gånger per år för distribution av medlemstidningen God Tid. 

8 
Översändan- 
de av upp- 
gifter utanför 
EU eller EES 
 
 

Registeruppgifterna överlåts inte till utlandet 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Rätten att föra, uppdatera och använda förbundets medlemsregister innehas av förbundets 
medlemssekreterare och därtill av föreningsstyrelserna utsedda ansvariga personer inom föreningen. 
Förbundets personal och föreningarnas styrelsemedlemmar har läsrättigheter till registret. 
Lösenord tillkommer endast dessa personer. Samtliga är medvetna om tystnadsplikt. Den 
registrerades rätt till insyn (Personuppgiftslagen § 26), Envar medlem har rätt att få veta vilka 
uppgifter om honom som har antecknats i registret. På begäran har medlem rätt att avgiftsfritt få 
utdrag ur registret. Den registrerades förbudsrätt (personuppgiftslagen § 30) Medlem har rätt att 
förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, 
distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar 
liksom även för personmatriklar och släktforskning. 

B ADB-register 

Medlemsregistret är webbaserat och uppgifterna lagras på skyddad server hos systemleverantören.  
Inga utomstående har tillträde till servern. Uppgifterna lämnas inte till utomstående. 

 


