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Beskrivning för behandlingsfunktionen
I dataskyddsregistret redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679
för hur Finlands Bank/Finansinspektionen behandlar personuppgifter om de registrerade som ska
lagras i detta register och för den registrerades rättigheter.
1. Registrets namn
Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för
dataskyddsombudet
Finansinspektionen
FO-nummer: 020248–1
PL 103
00101 Helsingfors
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige:
Finansinspektionen/Sonja Lohse
E-post: sonja.lohse@fiva.fi
Tfn +358 9 183 51
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet:
Finlands Bank/Pasi Hänninen
E-post: tietosuojavastaava@bof.fi
Tfn +358 9 183 1
3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund
Systemet för elektronisk kommunikation är avsett för finansmarknadsaktörerna för skötseln av
sådana lagstadgade myndighetsärenden med Finansinspektionen som förutsätter insamling och
behandling av personuppgifter i den omfattning som skötseln av ärendet kräver.
Behandlingen av personuppgifter som behövs i systemet för elektronisk kommunikation grundar
sig på skötseln av myndighetsuppgifterna enligt lagen om Finansinspektionen 878/2008.
4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter
Kategorier av registrerade:
– Representanter för företag under Finansinspektionens tillsyn och andra finansmarknadsaktörer
Kategorier av personuppgifter:
– Uppgifter som insamlas för identifikation och fullmakter via tjänsten Suomi.fi (bl.a. namn och
personbeteckning)
5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas
Finansinspektionen kan lämna ut personuppgifter till behöriga myndigheter eller på krav av andra
instanser enligt gällande lagstiftning.
6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation
Personuppgifter överförs i regel inte utanför EU-eller EES-området. Om uppgifter överförs utanför
EU-eller EES-området, ombesörjs det för ett tillräckligt skydd av personuppgifterna på det sätt som
dataskyddslagstiftningen förutsätter, t.ex. genom att använda de mallavtalsklausuler som
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Europeiska kommissionen använder och så, att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet
med denna dataskyddsbeskrivning.
7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna
period
Personuppgifter i anslutning till identifikation och fullmakter förvaras i fem år från ingången av det
kalenderår som följer på identifieringshändelsen.
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
Den registrerade har rätt att:
− av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de egna personuppgifterna
− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheterna.
Den registrerade har inte rätt att begära rättelse eller radering av händelseuppgifterna.
10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder av att uppgifter
inte lämnas
Om den som avser att använda systemet för elektronisk kommunikation inte ger de uppgifter som
behövs för inloggning, kan e-tjänsten inte användas.
11. Uppgiftskälla
Uppgifterna i anslutning till inloggning och fullmakter fås från tjänsten Suomi.fi.

