
 

                        

                Uppdaterad 16.9.2021 

    

IntressentgruppsregisterIntressentgruppsregisterIntressentgruppsregisterIntressentgruppsregister    

 
1. Registeransvarig1. Registeransvarig1. Registeransvarig1. Registeransvarig    
 
Studentbystiftelsen i Åbo (nedan TYS) fo-nummer: 0142348-6  
Studentbyn 12 A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
 
2. Personen som sköter registerärenden2. Personen som sköter registerärenden2. Personen som sköter registerärenden2. Personen som sköter registerärenden    
 
Tuula Kanervisto 
Studentbyn 12 A 
20540 Åbo  
Tel. (02) 2750 200 
tietosuoja@tys.fi 
 
3.3.3.3.    RegistretsRegistretsRegistretsRegistrets    namnnamnnamnnamn    
 
Intressentgruppsregister 
 
4.4.4.4.    SyftetSyftetSyftetSyftet    medmedmedmed    personuppgifternapersonuppgifternapersonuppgifternapersonuppgifterna    
 
Personuppgifterna används för kommunikation och informationsutbyte mellan TYS 
och personer i stiftelsens intressentgrupper samt för att arrangera tillställningar 
för intressentgrupperna. 
 
5.5.5.5.    RegistretsRegistretsRegistretsRegistrets    informationsinnehållinformationsinnehållinformationsinnehållinformationsinnehåll    
 
Registret innehåller nödvändiga uppgifter för genomförandet av 
personuppgifternas ändamål, såsom:  
 
- namnuppgifter  
- titel/position  
- arbetsgivare  
- kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)  
- registrering för och deltagande i tillställningar 
- data om beställning av nyhetsbrev och andra preferenser i fråga om 

marknadsföring 
- profileringsdata som samlats in med hjälp av kakor (cookies) och annan 

motsvarande teknik 
 

 
 
6.6.6.6.    RegelrättaRegelrättaRegelrättaRegelrätta    uppgiftskälloruppgiftskälloruppgiftskälloruppgiftskällor    
 
 



 

 
 

Uppgifterna samlas in av den registrerade själv, bl.a. i samband med möten och 
övrig kontakt. Uppgifterna kan även samlas in från utomstående källor såsom 
tidningar och andra publikationer, allmänt tillgängliga källor som internet och andra 
källor samt utomstående tjänsteproducenters register.  
 
    
7.7.7.7.    UtlämnandeUtlämnandeUtlämnandeUtlämnande    ochochochoch    översändandeöversändandeöversändandeöversändande    avavavav    uppgifteruppgifteruppgifteruppgifter    
    
Data varken överlåts eller överförs utanför TYS för andra ändamål än till företag 
som på stiftelsens uppdrag och för stiftelsens räkning sköter sådana uppgifter i 
samband med t.ex. marknadsföring eller arrangemang som har avtalats med TYS. 
 
8.8.8.8.    UtlämnandeUtlämnandeUtlämnandeUtlämnande    avavavav    uppgifteruppgifteruppgifteruppgifter    utanförutanförutanförutanför    EUEUEUEU    ellerellerellereller    detdetdetdet    EuropeiskaEuropeiskaEuropeiskaEuropeiska    ekonomiskaekonomiskaekonomiskaekonomiska    
samarbetsområdetsamarbetsområdetsamarbetsområdetsamarbetsområdet    
 
Uppgifter översänds inte utanför medlemsstaterna i Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
 
9. Principerna för skyddet av registret9. Principerna för skyddet av registret9. Principerna för skyddet av registret9. Principerna för 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. Gransknings10. Gransknings10. Gransknings10. Gransknings----, rättelse och förbudsr, rättelse och förbudsr, rättelse och förbudsr, rättelse och förbudsrättättättätt    
 
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. 
 

 


