Register- och dataskyddsbeskrivning /
Beskrivning av användningen
Blanketter på nätet
Skolnings / evenemangsanmälningsblankett, Föreningsnyckeln
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, mirkka.aarrekorpi@hunaja.net, tel. 044 506 3200.
3. Namn på registret
Skolnings och evenemangsanmälningsblankett, Föreningsnyckeln
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
I registret sparas uppgifter om personer som anmält sig till FBF:s utbildningar eller evenemang. Registret
används för administrationen, kommunikationen och faktureringen av skolningarna och evenemangen. De
rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
De i registret befintliga personuppgifterna sparas i maximalt fem år. Uppgifterna tas bort då den fastställda
tiden har uppnåtts eller behovet av att spara uppgifterna inte längre föreligger. Betalningsuppgifterna
behandlas i samband med bokföringsmaterialet, och de uppbevaras enligt bokföringslagen.
6. Registrets datainnehåll
Deltagarens namn
E-postadress
Postadress (valbar)
Anmälningsdag
Andra nödvändiga uppgifter i samband med anmälningen, såsom diet, tilläggsuppgifter beträffande
utbildningen eller evenemanget, lokalföreningsuppgifter eller transport- och inkvarteringsbehov.
7. Regelmässiga informationskällor
Sivu 1 / 10

Versio 1.0

Uppgifterna samlas in från nätblanketten, genom vilken deltagarna själva anmäler sig till registret.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade på en
serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf och systemets upprätthållare har
tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat till personalen på Finlands Biodlares förbund rf och
bokföraren.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Skolnings / evenemangsanmälningsblankett, Creamailer
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, mirkka.aarrekorpi@hunaja.net, tel. 044 506 3200.
3. Namn på registret
Skolnings- och evenemangsanmälningsblankett, Creamailer
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
I registret sparas uppgifter om personer som anmält sig till FBF:s utbildningar eller evenemang. Registret
används för administrationen, kommunikationen och faktureringen av skolningarna och evenemangen. De
rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s allmänna
dataskyddsförordning.

Sivu 2 / 10

Versio 1.0

5. Lagring av personuppgifter
De i registret befintliga personuppgifterna sparas i maximalt fem år. Uppgifterna tas bort då den fastställda
tiden har uppnåtts eller behovet av att spara uppgifterna inte längre föreligger. Betalningsuppgifterna
behandlas i samband med bokföringsmaterialet, och de uppbevaras enligt bokföringslagen.
6. Registrets datainnehåll
Deltagarens namn
E-postadress
Postadress (valbar)
Anmälningsdag
Andra nödvändiga uppgifter i samband med anmälningen, såsom diet, tilläggsuppgifter beträffande
utbildningen eller evenemanget, lokalföreningsuppgifter eller transport- och inkvarteringsbehov.
7. Regelmässiga informationskällor
Uppgifterna samlas in från nätblanketten, genom vilken deltagarna själva anmäler sig till registret.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade på en
serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf och systemets underhållare har
tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat till personalen på Finlands Biodlares förbund rf och
bokföraren.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Bli medlem - anmälningsblanketten
Uppgifterna som samlas in på blanketten lagras inte på vår hemsida, utan de styrs direkt till FBF rf:s epost
(sml@hunaja.net). Därifrån förs de in i vårt medlemsregister. Det finns en skild registerbeskrivning på FBF
rf:s hemsida www.mehilaishoitajat.fi.
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BESÖK PÅ HEMSIDORNA
FBF rf:s hemsidor är öppna för alla och kräver inte registrering.

MEDDELANDEN
Biodlarmeddelanden
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Virpi Aaltonen, informatör, konsumentrådgivare, virpi.aaltonen@hunaja.net, tel. 050 382 2428.
3. Namn på registret
Biodlarmeddelande
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
Ändamålet med registret är att informera medlemmarna om FBF rf:s evenemang, skolningar, aktuellt inom
biodlingen eller inom branschen osv. Biodlarmeddelandena publiceras 1 – 2 gånger i månaden.
De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna i registret sparas så länge som epostlistan existerar eller tills personen avgår från listan.
6. Registrets datainnehåll
Användarens (privatperson eller företag) namn och e-postadress.
7. Regelmässiga informationskällor
Uppgifterna fås från FBF rf:s medlemsregister.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade på en
serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf och systemets underhållare har
tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat inom Finlands Biodlares förbund rf.
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10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

More than honey - nyhetsbrev
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Anneli Salonen, projektchef, MTH, anneli.salonen@hunaja.net, tel. 050 470 6411.
3. Namnet på registret
More than honey - nyhetsbrev
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
Registrets uppgift är att informera intresserade om MTH -projektets evenemang, utbildningar och andra
aktuella saker. Nyhetsbrevet publiceras oregelbundet, dock flera gånger i året.
De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna i registret sparas så länge som epostlistan existerar eller tills personen avgår från listan.
6. Registrets datainnehåll
Användarens (privatperson eller företag) namn och e-postadress.
7. Regelmässiga informationskällor
Intresserade beställer nyhetsbrevet från projektchefen per e-post.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
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Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade på en
serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf och systemets underhållare har
tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat inom Finlands Biodlares förbund rf.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Meddelanden till lokalföreningarna
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, mirkka.aarrekorpi@hunaja.net, tel. 044 506 3200.
3. Namnet på registret
Meddelanden till lokalföreningarna
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
Registrets uppgift är att informera medlemsföreningarnas förtroendepersoner (ordförande, sekreterare)
om aktuella saker. Meddelandena till lokalföreningarna publiceras oregelbundet, dock flera gånger i året.
De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna i registret sparas så länge som epostlistan existerar eller tills personen avgår från listan.
6. Registrets datainnehåll
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Användarens (privatperson och företag) namn, adressuppgifter, medlems-id, e-postadress och
lokalföreningsuppgift.
7. Regelmässiga informationskällor
FBF rf:s medlemsregister.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade i
medlemsregistret på en serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf,
föreningarnas förtroendepersoner (ordförande och sekreterare) inom ramen för sina rättigheter och
systemets underhållare har tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat inom Finlands Biodlares förbund rf.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

FÖREDRAGSARVODES- OCH RESEKOSTNADSFAKTURA
Resekostnads- och arvodesblankett / skolföreläsningslöneblankett
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, mirkka.aarrekorpi@hunaja.net, tel. 044 506 3200.
3. Namnet på registret
Löne- och resekostnader för skolningar ”Pajamalo”
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Skolföreläsningarnas löneblankett
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
Registrets uppgift är att samla in person- och kontaktuppgifter för att kunna betala ut utbildnings- och
resekostnader.
De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
De i registret befintliga personuppgifterna sparas i maximalt fem år. Uppgifterna tas bort då den fastställda
tiden har uppnåtts eller behovet av att spara uppgifterna inte längre föreligger. Betalningsuppgifterna
behandlas i samband med bokföringsmaterialet, och de uppbevaras enligt bokföringslagen.
6. Registrets datainnehåll
Namn
Personsignum
Gatuadress
Postnummer och postanstalt
Telefonnummer
E-postadress
Bankuppgifter
Grunderna för arvodet
Storleken på arvodet
Skatteprocent
7. Regelmässiga informationskällor
Informationen fås från blanketten (inskannad eller pappersblankett), som folk själv har fyllt i för registret.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna förs in i palkka.fi registret. Dessutom arkiveras uppgifterna i förbundets lönearkiv till vilket
endast FBF rf:s personal och bokförare samt systemets upprätthållare har tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat inom Finlands Biodlares förbund rf.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
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En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

NÄTBUTIK
1. Registeransvarig
Finlands Biodlares Förbund FBF rf / FO-nummer: 0545867-8
Ullrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS
010 387 4770, sml@hunaja.net, www.mehilaishoitajat.fi

2. Kontaktperson
Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, mirkka.aarrekorpi@hunaja.net, tel. 044 506 3200.
3. Namnet på registret
Nätbutik
4. Ändamål för behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grunder
Registrets uppgift är att samla in kontaktuppgifterna för att kunna behandla näthandels beställningar.
Tjänsten kräver inte registrering.
De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifterna är personens medgivande enligt EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
5. Lagring av personuppgifter
De i registret befintliga personuppgifterna sparas i maximalt fem år. Uppgifterna tas bort då den fastställda
tiden har uppnåtts eller behovet av att spara uppgifterna inte längre föreligger. Betalningsuppgifterna
behandlas i samband med bokföringsmaterialet, och de uppbevaras enligt bokföringslagen.
6. Registrets datainnehåll
Namn
Faktureringsadress, postnummer och postanstalt
Leveransadress, postnummer och postanstalt (om annan än faktureringsadress)
Beställarens e-postadress
Beställarens telefonnummer (frivillig)
Betalningssätt
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Land
Företag (frivillig)
FO-nummer (frivillig)
7. Regelmässiga informationskällor
Uppgifterna fås i samband med näthandelns köptillfället.
8. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Uppgifterna i registret ges inte ut och överförs inte till andra register. Uppgifterna är lagrade på en
serverenhet till vilken endast personalen på Finlands Biodlares Förbund rf och systemets underhållare har
tillgång till.
9. Principen för skyddet av registret
Användarrättigheterna till registret är begränsat inom Finlands Biodlares förbund rf.
10. Den registrerades rättigheter
Personen har rätt till insyn av den information om hen och har rätt att kräva att felaktiga uppgifter
korrigeras, raderas eller att användningen av uppgifterna begränsas eller helt förbjuda användningen av
dem samt rätten att flytta uppgifterna till ett annat system.
En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas till den person som enligt denna registerbeskrivning
ansvarar för frågor som gäller registret. Om registret innehåller personuppgifter som är inkorrekta kan
personen begära att ändringar görs i registret.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett separat samtycke av användaren har den
registrerade rätt att återkalla samtycket som hen gett till behandlingen av sina uppgifter. Detta påverkar
inte behandlingen som skett före återkallandet.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten.

FBF rf lämnar inte ut de personuppgifter som är lagrade i registren till direktmarknadsföring- eller
marknadsundersökningar. FBF rf utför inte heller profileringar på basen av personuppgifterna.
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