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REGISTERBESKRIVNING 
Dataskyddslag (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 
Uppdaterad 27.1.2020 
 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
Finlands Advokatförbund 
FO-nummer: 0202096-1 
PB 194 (Simonsgatan 12 B) 
00101 Helsingfors 
Telefon: +358 9 6866 120 
E-post: info@advokatforbundet.fi 
 

2. KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET 
Milla Toivonen 
HR- och förvaltningsexpert 
Telefon: +358 400 527 308 
E-post: milla.toivonen@advokatforbundet.fi 
 

3. REGISTRETS NAMN 
Finlands Advokatförbunds register över arbetssökande 
 

4. SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
Registret är avsett för upprätthållande av uppgifter i anslutning till ansökningsuppgifter om 
Advokatförbundets arbetssökande och lämplighetsbedömningar samt rekryteringsprocessen. 
Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse. 
 

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL 
- namn 
- födelsedatum/personbeteckning 
- adress och annan kontaktinformation 
- ansökningshandling 
- meritförteckning 
- uppgifter om utbildning 
- arbetserfarenhet 
- kompetensområden 
- uppgifter i anslutning till en eventuell intervju och lämplighetsbedömning 
- personer som rekommenderat 
- eventuella uppgifter och bilagor som arbetssökanden själv gett 
 

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR  

Uppgifter jämte bilagor som sökanden lämnat elektroniskt eller i pappersform. Uppgifter i anslutning till 
rekryteringen kan fås av samarbetsparter och personer som rekommenderat. 
 

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 
Uppgifter i registret utlämnas i regel inte utanför Advokatförbundet. Uppgifter kan utlämnas vid ett 
rekryteringsuppdrag till en eventuell samarbetspart, med vilken ingåtts ett separat samarbetsavtal som 
innehåller sekretesskyldighet. 
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8. FÖRVARING AV UPPGIFTER 
Personuppgifter förvaras i registret två år från rekryteringsbeslutet. 
 

9. ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES 
Uppgifter i registret översänds inte utanför EU eller EES. 
 

10. PRINCIPER FÖR REGISTERSKYDDET 
Databaserna i registret och säkerhetskopior av dem har skyddats på behörigt sätt. Utrustningen finns i 
övervakade låsta lokaler, till vilka tillträde för obehöriga har förhindrats. Registrets informationssäkerhet 
och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet har säkerställts genom tekniska och 
organisatoriska åtgärder. 
Personuppgifter behandlas endast av sådana anställda i Finlands Advokatförbund, i vilkas 
arbetsbeskrivning ingår behandling av uppgifter, samt de personer som förbundet befullmäktigat att 
upprätthålla datasystemen för skötseln av Finlands Advokatförbunds uppdrag. 


