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REGISTERBESKRIVNING 
Dataskyddslag (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 
Uppdaterad 25.10.2021 
 

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 
Jonni Veikkonen 
Jurist, medlemsservice 
Telefon: +358 50 406 9553 
E-post: jonni.veikkonen@advokatforbundet.fi 
 

3. REGISTRETS NAMN 
Finlands Advokatförbunds examensregister 
 

4. SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Registrets syfte är att ordna och administrera den lagstadgade advokatexamen. Uppgifter kan också 
användas för forskning, om forskningen inte kan genomföras med anonyma uppgifter. Behandlingen 
baserar sig på en lagstadgad skyldighet och ett berättigat intresse. 
 

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL  
I examensregistret lagras uppgifter om de som deltagit i examen och uppgifter om smågruppsledare. 
Över dem som deltagit i examen insamlas namn, kontaktinformation, uppgifter om arbetsgivare, 
uppgifter om avlagd examen, examensspråk, eventuella specialdieter, mängd av erfarenhet och 
faktureringsuppgift. 
Av smågruppsledarna insamlas för utbetalning av arvode och för att uppfylla de lagstadgade 
skyldigheterna personbeteckning, namn och kontaktuppgifter, adress, medborgarskap, hemkommun, 
kontonummer, yrkesbeteckning och skattekort. För servering som ordnas vid evenemanget insamlas 
uppgifter om eventuella specialdieter. 
 

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 
Uppgifterna i registret fås av den registrerade själv.  
 

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 
Uppgifter i registret kan till nödvändiga delar utlämnas till samarbetsparter för ordnande av 
examensevenemang. Endast uppgifter som är nödvändiga för att ordna evenemanget utlämnas.  
 

8. ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES 
Uppgifter i registret översänds i regel inte utanför EU eller EES. Om uppgifter överförs utanför EES-
området, till exempel till Förenta staterna, det ses till att nivån för skyddet av personuppgifter är 
adekvat på det sätt som lagstiftningen förutsätter och det används uppgiftsöverföringsmekanismer som 
Europeiska kommissionen godkänt, i första hand Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. 
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9. FÖRVARING AV UPPGIFTER 
Examensresultaten förvaras bestående. Personuppgifter i anslutning till deltagandet i examen förvaras i 
två år. Uppgifter om specialdieter förvaras inte efter evenemanget. Uppgifter i anslutning till 
examensnämndens underkännande beslut förvaras i tio år. Smågruppsledarnas arvodesuppgifter 
förvaras enligt de förvaringstider som avses i lagen om förskottsuppbörd. 
 

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. 
 


