I enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning beskriver detta dokument hur personuppgifterna av en person som beställer nyhetsbrevet behandlas vid Migrationsverkets kommunikationsenhet.
Den personuppgiftsansvarige
Migrationsverket
Kontaktuppgifter
PB 10
00086 MIGRATIONSVERKET
tfn 0295 433 037
e-post: viestinta@migri.fi
Kontaktperson för registret
Person som tar hand om ärenden gällande registret:
Harriet Mallenius, enheten för kundrelationer och kommunikation
PB 10
00086 MIGRATIONSVERKET
tfn 0295 433 431 (växel)
fornamn.efternamn@migri.fi
Dataskyddsombud:
Kaj Välimäki, enheten för juridisk service och landinformation
PB 10
00086 MIGRATIONSVERKET
tfn 0295 433 431 (växel)
fornamn.efternamn@migri.fi
Registrets namn
Sändlista för Migrationsverkets nyhetsbrev
Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med sändlistan är att per e-post förmedla Migrationsverkets nyhetsbrev. De insamlade kontaktuppgifterna kan även användas för Migrationsverkets övriga kommunikation. Kommunikationen grundar sig på personens samtycke.
Registrets datainnehåll
Följande uppgifter förs in i registret:
– Beställarens namn
– Organisationen som beställaren representerar, om angiven
– Beställarens e-postadress
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Regelmässiga uppgiftskällor
– Beställaren ger uppgifterna till Migrationsverket när han eller hon beställer nyhetsbreven.
– Migrationsverkets nyhetsbrev beställs från ämbetsverket genom en länk som finns med i nyhetsbrevet.
– Uppgifterna registreras automatiskt i Migrationsverkets datasystem eller förs in i registret av
ämbetsverkets personal.
Radering av uppgifter
Uppgifterna avlägsnas från registret på personens egen begäran eller när det inte finns någon
grund enligt registrets användningsändamål för bevarande av uppgifterna.
Innehållet och aktualiteten av nyhetsbrevets sändlista kontrolleras därtill alltid i samband med
sändningen av ett nytt nyhetsbrev.
Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Inga uppgifter utlämnas till någon utanför Migrationsverket.
Inga uppgifter överförs till tredjeländer eller internationella organisationer.
Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna kan enbart behandlas av personer som har tillgång (åtkomsträtt) till Migrationsverkets
elektroniska datasystem. Tillgången till datasystemen är skyddad med tekniska medel.
Tillträdet till Migrationsverkets lokaler begränsas genom passagekontroll. Inget manuellt material
produceras.
Den registrerades rättigheter
– Rätten till tillgång och rättelse. Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter. Om ett fel
har uppstått i uppgifterna, kan den registrerade begära att Migrationsverket rättar eller kompletterar uppgifterna.
– Rätten till radering. Den registrerade kan när som helst lämna sändlistan för nyhetsbreven. Efter detta avlägsnar vi omedelbart den registrerades uppgifter från registret.
– Rätten att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter. Om den registrerade upplever att
uppgifterna inte har använts på ett lämpligt sätt eller att Migrationsverket inte har rätt att behandla
uppgifterna, har den registrerade rätt att när som helst begära att hans eller hennes personuppgifter inte längre behandlas.
– Rätten att klaga. Den registrerade har rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om han
eller hon anser att personuppgifterna inte har behandlats på ett lämpligt sätt.

