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1. Registrets namn
Industrifackets medlemsregister
2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson
Personuppgiftsansvarig
Industrifacket rf (FO-nummer: 0201717-2)
Kontaktperson i dataskyddsfrågor
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi; 020 774 001, Industrifacket rf /dataskyddsombudet,
PB 107, 00531 Helsingfors
3. Registrerade
Registret innehåller uppgifter om personer som har blivit medlemmar i Industrifackets
fackavdelningar och uppgifter för personer som ansökt om medlemskap.
4. Syftet samt den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter
Behandlingen av personuppgifter baseras på Industrifackets lagstadgade skyldigheter bl.a.
att föra ett medlemsregister samt i specifika fall för att uppfylla avtalet mellan Industrifacket,
Industrifackets fackavdelningar och dess medlemmar eller för den personuppgiftsansvariges
berättigade intresse.
Uppgifterna används för att tillhandahålla Industrifackets tjänster till medlemmen; de här
tjänsterna inkluderar exempelvis nyhetsbrev, medlemsförmåner, utbildningar, evenemang,
anställningsrådgivning och rättshjälp.
Uppgifterna överlåts för marknadsföringssyften och övriga personuppgiftsansvariga endast
om den registrerade gett sitt uttryckliga samtycke i samband med att vederbörande gick
med som medlem i Industrifacket (fackavdelningen) eller i efterhand.
5. Uppgifter som behandlas i registret
Registret kan innehålla följande personuppgiftsgrupper:
Namn, telefonnummer och e-post
Postadress, postnummer och ort
Uppgifter om personens arbetsplats och arbetsgivare
Födelsedatum, personbeteckning och nationalitet
Uppgifter gällande medlemskap och medlemsavgifter
Faktureringsuppgifter: faktureringsdatum, betalningens omfattning och betalningsdag
Betalningsuppgifter för anslag och utgifter
Den personuppgiftsansvariges anteckningar om personens medlemskap.
Den personuppgiftsansvariges anteckningar om personens sysslor i facket
Separat samtycke från personen till följande:
Överlåtelse av uppgifterna till samarbetspartner i syfte att skicka marknadsföringsmaterial
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6. Särskilda kategorier av personuppgifter
Medlemskap i fackförbund ingår i särskilda kategorier av personuppgifter.
7. Lagringstid för personuppgifter
Mer detaljerade lagringstider för uppgifterna har definierats i en förteckning över
uppgifternas lagringstider.
Lagstiftningen anger olika lagringstider för uppgifterna. Lagringstiderna för dessa grundar
sig på lag.
Uppgifter baserade på avtal lagras under avtalets giltighetstid och i 10 år efter att det
upphört, utifrån avtalsförpliktelserna.
Uppgifter baserade på samtycke lagras tills samtycke återkallas.
Lagring av personuppgifter efter att det ovan nämnda aktiva medlemskapet har upphört
anses vara den personuppgiftsansvariges berättigade intresse på grund av att uppgifterna
används för att exempelvis redovisa för antalet medlemmar i Industrifacket.
8. Regelbundna uppgiftskällor
Uppgifterna inhämtas från medlemmarna själva och beträffande medlemsavgifter antingen
från medlemmen själv (självbetalande medlem) eller från arbetsgivaren
(arbetsgivarinkassering). Uppgifter lämnas också av myndigheter, försäkringsbolag,
arbetslöshetskassan och andra fackförbund (överföring av medlemskap).
Personuppgifter kan samlas in och uppdateras också från sådana personuppgiftsansvarigas
register som tillhandahåller adresstjänster eller andra motsvarande tjänster, till exempel
Befolkningsregistercentralen och Posti Abp.
9. Den registrerades rättigheter
Den person som uppgifterna i registret gäller har rätt att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informeras om behandlingen av sina personuppgifter
Få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter om sig själv
som behandlas av facket och fackavdelningarna
Kräva korrigering och komplettering av ofullständiga och felaktiga personuppgifter
Kräva att de egna personuppgifterna raderas när:
Behandlingen av uppgifter baseras på samtycke
Radering av uppgifter inte strider mot den personuppgiftsansvariges lagstadgade
skyldigheter eller det allmänna intresset
Behandling av personuppgifter inte längre är nödvändigt för de ändamål för vilka de
ursprungligen samlades in
Återkalla samtycket och invända mot behandling av personuppgifter för den del som
behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke
Erhålla sina personuppgifter i elektroniskt format och överföra uppgifterna i fråga till
en annan personuppgiftsansvarig med förutsättning att personen ifråga själv har
lämnat personuppgifterna i fråga till Industrifacket, Industrifacket behandlar
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ifrågavarande personuppgifter utifrån den registrerades samtycke och behandlingen
utförs automatiskt
•

Kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas, exempelvis genom att
begära att direktmarknadsföring upphör

Den registrerade ska lägga fram en begäran om att utöva en sådan rätt i enlighet med
punkten Kontakter i denna dataskyddsbeskrivning. Industrifacket rf kan be den registrerade
precisera sin begäran skriftligen och kontrollera den registrerades identitet innan begäran
behandlas. Industrifacket rf kan vägra fullgöra en begäran med stöd av en tillämplig
lagstadgad grund. Den registrerade kan framföra en sådan begäran en gång om året utan
att en separat ersättning tas ut.
Via den elektroniska ärendehanteringen kan medlemmen kontrollera de egna
medlemsuppgifterna.
Anföra besvär hos tillsynsmyndigheten
Var och en som är registrerad har rätt att anföra besvär hos den behöriga
tillsynsmyndigheten [dataskyddsombudsmannen] eller hos tillsynsmyndigheten i den
medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har sin hemvist eller arbetsplats, om
den registrerade anser att personuppgifterna inte har behandlats i enlighet med tillämplig
dataskyddspraxis.
10. Överlåtelse och överföring av personuppgifter
Uppgifterna överlåts inte ut till tredje part förutom lagstadgade anmälningar till
arbetslöshetskassan, myndigheter och försäkringsbolag samt på grund av rättigheter som
hör till medlemskapet kan uppgifterna komma att överlåtas till den personuppgiftsansvariges
samarbetspartner i enlighet med dataskyddslagstiftningen och kraven i den här
dataskyddsbeskrivningen.
Personuppgifter kan överföras någon annanstans, när registrets tjänsteleverantör byts ut till
en ny huvudman för systemet. Den personuppgiftsansvariges samarbetspartner som utför
det tekniska underhållet av personregistret och behandlingen kan överföra personuppgifter i
enlighet med tillämplig lagstiftning gällande integritet och den här dataskyddsbeskrivningen.
11. Överföring av uppgifter utanför EU
Uppgifter i medlemsregistret lämnas i regel inte ut utanför EU/EES. Om personuppgifter
behandlas utanför EU-/EES-området, ansvarar Industrifacket för att överföringen av
uppgifter alltid utförs i enlighet med gällande lagstiftning beträffande behandling av
personuppgifter och genomförs i enlighet med ifrågavarande lagstiftning. Registrets
personuppgifter kan behandlas i ett moln som är registrerat utanför EU-/EES-området men
som har förbundit sig att följa kraven i EU:s dataskyddsförordning.
12. Dataskydd
Personuppgifter som behandlas digitalt är skyddade och lagrade i Industrifackets system
som har begränsad åtkomst endast för personer som behöver uppgifterna i fråga för att
kunna sköta sina arbetsuppgifter. Dessa personer använder personliga
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användaridentifikationer och lösenord. Lagring av personuppgifter på papper undviks.
Personuppgifter som skickas utanför facket krypteras. Använda arbetsstationer och
lagringsmedia är krypterade.
13. Kontakta oss!
En begäran som rör utövande av den registrerades rättigheter, frågor om denna
dataskyddsbeskrivning eller andra förfrågningar ska lämnas per e-post till adressen:
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi. Den registrerade kan också ta kontakt personligen,
eller skriftligen till följande adress: Dataskyddsombudet, Industrifacket rf, PB 107, 00531
Helsingfors, 020 774 001
14. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen
Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis till exempel när lagstiftningen ändras
eller specificeras. Beskrivningen har senast uppdaterats den 10 december 2021.

