DATASKYDDSMEDDELANDE
Enligt artiklarna 13 och 14 i EU:s
allmänna dataskyddsförordning
Upprättat: 23.5.2018,
Uppdaterat: 11.5.2020
1. Personuppgiftsansvarig

Brahea-centret vid Åbo universitet
20014 ÅBO UNIVERSITET

2. a) Registeransvarig

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
tfn 040 189 1929
Ellinoora Havaste
elelha@utu.fi
tfn 050 357 9204

2. b) Kontaktperson
i frågor som rör
registret

Päivi Töyli

2. c) Kontaktuppgifter
till dataskyddsombudet

dpo@utu.fi

3. Registrets namn

Webbplatsen ostatilalta.fi och dess kontaktkanaler

4. Ändamål med
behandling av
personuppgifter

På webbplatsen ostatilalta.fi samlas uppgifter om de parter som
arrangerar Köp av bonden!-dagen. Med hjälp av formulär på
webbplatsen görs tröskeln för deltagande och kontakt låg.
Användning av webbplatsen ostatilalta.fi förutsätter inte registrering.

5. Rättslig grund för
behandling av
personuppgifter

6. Kategorier av
personuppgifter,
funktionell beskrivning
lagringstider för
personuppgifter

paivi.toyli@utu.fi
tfn 040 189 1929

Detta dataskyddsmeddelande gäller inlämning av annons samt kontakt.
Behandlingen grundar sig på samtycke som den registrerade ger när
denne skickar det i punkt 6 nämnda formuläret eller ett
kontaktformulär. Den registrerade har rätt att när som helst
återkalla sitt samtycke.
Behandlingen grundar sig på universitetets grundläggande uppgift och
genomförande av den enligt 2 § i universitetslagen (558/2007).
Uppgifterna består dels av personuppgifter, dels av andra uppgifter.
•
•

kontaktformulär
lämna annons

Nedan redovisas för insamlingen av uppgifter vid respektive
kontaktsätt. De obligatoriska uppgifterna är märkta med asterisk (*).
Om den som tar kontakt inte fyller i de obligatoriska fälten kan denne
inte skicka formuläret.
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Kontaktformulär (via Webropol)
•
•
•
•

Namn *
E-post *
Telefon
Meddelande *

Webropol skickar en e-postlänk till de webbplatsansvariga. En
webbplatsansvarig tar vid behov kontakt per e-post eller telefon.
Annons på Köp av bonden!-webbplatsen (via WordPress)
I samband med att du lämnar en annons ska du registrera dig på
webbplatsen genom att logga in med Facebook eller skapa egna
användarbehörigheter (uppgifter som krävs: användarnamn, förnamn,
efternamn och e-post). Kontaktuppgifterna sparas i WordPress i
förteckningen ”användare” som de ansvariga och administratörerna för
webbplatsen (Landsbygdsnätverkets nätverkstjänster) kan se när de
loggar in med egna användarbehörigheter på webbplatsen. Bland
uppgifterna visas användarnamn, namn, e-post och nivån på
användarrollen på webbplatsen.
I samband med att du lämnar en annons ska du uppge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

försäljningsställets namn *
telefonnummer *
vad du säljer *
försäljningsställets gatuadress *
i vilken kommun försäljningsstället ligger *
i vilket landskap försäljningsstället ligger *
öppettider (från och med) *
öppettider (till och med) *
webbplats
kort beskrivning av försäljningsstället *
infoga bild

Den som lämnar en annons kan redigera eller radera sin annons
genom att logga in i tjänsten. Information om inlämnade
annonser går till e-postadressen info@ostatilalta.fi, som finns
inom Åbo universitets e-posttjänst.
Du kan även prenumerera på nyhetsbrev från aitojamakuja.fi genom
att skicka en begäran per e-post direkt till de webbplatsansvariga.
Nyhetsbrevet skickas
Inlämnade annonser upptas i en förteckning i WordPress i avsnittet
Producenter, där tidpunkten för inlämnande av annonsen registreras.
Administratören har vid behov rätt att uppdatera och redigera
uppgifterna i en annons, om
den registrerade själv av någon anledning inte kan göra det.
Administratören kan
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också radera annonsen när som helst på den registrerades begäran.
Lagringstid för personuppgifter
Annonser visas på ostatilalta.fi ända till följande år när anmälan
inleds på nytt (på våren följande år). Då tas annonserna från året
innan bort.
E-postadresserna till dem som lämnat in annonser lagras för att
informera dem om den nya evenemangsdagen. E-postadresserna
sparas i en Excel-fil som lagras på en skyddad serverplats vid Åbo
universitet.
Det är de registeransvariga och administratörerna för webbplatsen
som ansvarar för att på begäran eller efter lagringstiden radera de
uppgifter som hänför sig till de ovannämnda punkterna.
7. Datasystem
som används

Tjänsten Webropol
Webbplatsverktyget
WordPress

8. Regelmässiga
uppgiftskällor

Åbo universitets serverplatser
De uppgifter som lagras i registret erhålls av de registrerade själva
på de olika sätt som beskrivs i punkt 6.

9. Regelmässigt
utlämnande av
uppgifter
10. Överföring av
uppgifter utanför EU eller
EES

Personuppgifter används endast för det ändamål som de har
lämnats. Personuppgifter överförs eller utlämnas inte till
utomstående.
Personuppgifter överförs eller utlämnas inte till tredje parter, utanför
EU eller EES.

11. Principer för skydd av
registret

Åbo universitet har en licens för användning av Webropol. Inloggning
i Webropol sker med personliga användarnamn och lösenord vid Åbo
universitet.
Personuppgifter som lagrats i Webropol och WordPress (namn, epost, telefon) används endast vid kommunikation i det aktuella
ärendet. Tjänsteleverantörerna av Webropol och WordPress
ansvarar för dataskyddet vid lagring av uppgifter.
Uppgifter som finns lagrade på Åbo universitets serverplats
är skyddade genom normalt tillgängliga, lämpliga tekniska
skyddsåtgärder.
Principerna för skydd av personuppgifter beskrivs på en
separat webbsida: http://www.utu.fi/en/unit/universityservices/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
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12. Den registrerades
rättigheter och
skyldigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller
begränsning av behandling som rör den registrerade och att invända
mot behandling. Begäran om tillgång ska göras skriftligen och riktas
till den personuppgiftsansvarige.
Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst
genom att kontakta den registeransvarige per e-post eller post.
Den registrerade har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

13. Statistikföring
av användningen
av webbplatsen

Användning av tjänsten ger upphov till loggposter som används för att
sörja för informationssäkerheten i tjänsten, tekniskt utveckla tjänsten
samt upptäcka, hindra eller utreda fel (138 §, 141 § och 144 § i
informationssamhällsbalken (917/2014)). Loggarna förvaras under den
tid som är nödvändig för dessa ändamål och används inte för andra
ändamål.
På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som
lagras till exempel på användarens dator. De beskriver hur
webbplatsen används och kan användas till exempel för att styra
kontakten mellan en webbläsare och -server. Användaren har
möjlighet att stänga av cookies genom att ändra inställningarna
i sin webbläsare.

