
1. Behandlingsåtgärdens/ registrets 

namn 

Utbildning för erfarenhetsexperter 

2. Registeransvarig Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

3. Person som ansvarar för 

behandlingsåtgärden/ registret 

 

Tarja Heino-Tolonen, tarja.heino-tolonen@tyks.fi 

4. Kontaktperson Minna Pohjola, minna.johanna.pohjola@tyks.fi 

5. Syftet med behandlingen av 

personuppgifter och den rättsliga 

grunden för behandlingen 

 

Syftet med behandlingen: 

Personuppgifterna används för att rekrytera 

erfarenhetsexperter till utbildningen. Registret består 

av personuppgifter om dem som deltagit och 

besvarat Webropol-enkäten, och andra uppgifter 

(beskrivs närmare i punkt 6). 

 

Rättslig grund för behandlingen: 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på 

samtycke (artikel 6.1 a och 9.2 a i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning).  

 

6. Beskrivning av personuppgifter 

som behandlas 

Namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål 

och andra flytande språkkunskaper. 

Utöver personuppgifter samlar Webropol-enkäten in 

information om: 

- livssituation (heltidsarbete, deltidsarbete, 

sjukdagpenning, arbetslös, pensionerad, 

studerande, närståendevårdare, rehabiliteringsstöd) 

- användning av social- och hälsovårdstjänster 

- sjukdomar, sjukdomens nuvarande skede, 

sjukdomarnas inverkan på de dagliga aktiviteterna 

- arbets- och studiehistoria 

- motivation att fungera som erfarenhetsexpert 

- tidigare aktivitet inom kamratstödsverksamhet, 

patientorganisationer eller andra organisationer  

- erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster 

- villighet att utveckla tjänsterna 

 - åsikt om hur klienternas delaktighet i planeringen, 

utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna bör 

utvecklas 

- möjlighet att förbinda sig till utbildning och 

uppdraget att fungera som erfarenhetsexpert 

 

7. Regelrätta källor för 

personuppgifter 

Personuppgifter och andra uppgifter i Webropol-

enkäten (punkt 6) samlas in av personer som svarat 

på Webropol-enkäten. 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING 

EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(2016/679) 

 



HT 257a VSSHP 06.2020 

Dataskyddsbeskrivningen skickas för kännedom till tietosuoja@tyks.fi 

 

 

 

 

 

 

Personer som är med i rekryteringen till 

erfarenhetsexpertutbildningen och som har 

användarrättigheter till Webropol-programmet har 

tillgång till uppgifterna i registret. 

8. Regelrätt utlämning av 

personuppgifter 

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående 

9. Uppgifterna överförs inte utanför 

EU eller EES 

Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES 

10. Lagringstider för 

personuppgifter 

Uppgifterna sparas fram till 31.12.2022 

11. Principer för skydd av 

personuppgifter 

- Hur skyddet av uppgifterna har 

genomförts (datasystem/fysiska 

utrymmen) 

Material som innehåller personuppgifter förvaras i 

låsta utrymmen som endast utsedda och på grund 

av sina uppgifter befullmäktigade personer har 

tillgång till. 

Endast de arbetstagare som på grund av sitt arbete 

har rätt att behandla uppgifter om personer som 

sökt till utbildningen att bli erfarenhetsexpert har rätt 

att använda uppgifterna från enkäten. Uppgifterna 

samlas in i Webropol-tjänsteleverantörens 

databaser som är skyddade med brandväggar, 

lösenord och andra tekniska och avtalsrättsliga 

metoder. 

De personer som ansvarar för rekryteringen till 

erfarenhetsexpertutbildningen har förbundit sig att 

iaktta tystnadsplikten och hemlighålla den 

information de fått i samband med behandlingen av 

personuppgifter 

12. Den registrerades rättigheter 

och tillgodoseendet av dem 

 

Instruktioner på den offentliga webbplatsen: 

ÅUCS/Sjukvårdsdistriktet/Datasekretess 

 

13. Dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter 

tietosuoja@tyks.fi 

14. Uppgifter i 

dataskyddsbeskrivningen 

 

Datum för utlåtandet 

11.4.2022 

     Ersätter den tidigare dataskyddsbeskrivningen 

 


