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1. Registeransvarig 
 
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan TYS) fo-nummer: 0142348-6  
Studentbyn 12 A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
 
2. Personen som sköter registerärenden 
 
Tuula Kanervisto 
Studentbyn 12 A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
tietosuoja@tys.fi 
 
3. Registrets namn 
 
Nyckelregister 
 
4. Syftet med personuppgifterna 
 
Förvaltning/hantering av utlämnande och återlämnande av nycklarna samt utredning 
av brott och skadegörelse samt övriga missbruk på fastigheter som ägs av den 
registeransvarige. 
 
5. Registrets informationsinnehåll 
 
Uppgifter om utlämnande av nycklar  
- nyckelinnehavarens namn och adress samt eventuella övriga kontaktuppgifter  
- datum för utlämnande och återlämnande  
 
Passageinformation till fastigheternas dörrar  
- nyckelidentifikationsuppgift  
- datum och klockslag 
 
6. Regelrätta uppgiftskällor 
 
Uppgifter från den registrerade som insamlats i samband med utlämnandet av 
nycklarna, passageinformationen som insamlas via fastighetsdörrarnas avläsare. 
 
7. Utlämnande och översändande av uppgifter 
Uppgifter utlämnas inte i regel utanför TYS.  
Vid misstanke om brott kan uppgifterna utlämnas till polisen eller tullen. 
 
8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES 
  



 

 
 

Uppgifter översänds inte utanför medlemsstaterna i Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
 
 
9. Skyddet av registret 
 
De elektroniskt behandlade uppgifterna i registret är skyddade av brandväggar, 
lösenord och andra nödvändiga tekniska metoder som vid varje tidpunkt är allmänt 
godkända inom dataskyddsbranschen. 
 
Manuellt upprätthållna material lagras i låsta utrymmen dit obehöriga inte har tillträde. 
 
Det är endast specificerade arbetstagare som handlar för den registeransvariges 
räkning samt för de företag som handlar på uppdrag av den registeransvarige som har 
undertecknat avtal om tystnadsplikt som har åtkomst till registrets uppgifter genom en 
individualiserad åtkomsträtt som den registeransvarige beviljat. 
 
10. Gransknings-, rättelse och förbudsrätt 
 
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter gällande honom/henne har lagrats 
i registret. Begäran om granskning skickas till personen som sköter om registerärenden 
och den ska vara skriftlig och undertecknad. Begäran om granskning kan även göras 
personligen hos den registeransvarige.  
 
Skriftlig begäran skickas till adressen: 
 
Studentbystiftelsen i Åbo 
Ekonomidirektören 
Begäran om granskning och förbud 
Studentbyn 12 A  
20540 Åbo 
 
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter i personregistret 
genom att ta kontakt med den registeransvarige.  
 
Den registrerade har rätt att förbjuda att behandling och utlämnande av uppgifter 
gällande den registrerade används för direkt marknadsföring, distansförsäljning och 
annan direktmarknadsföring samt marknads- och åsiktsundersökningar genom att ta 
kontakt med den registeransvarige, per e-post på adressen tietosuoja@tys.fi. 


