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DATASKYDDSBESKRIVNING 
Dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 
Uppdaterad 11.3.2020 
 
1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
Finlands Advokatförbund 
FO-nummer: 0202096-1 
PB 194 (Simonsgatan 12 B) 
00101 Helsingfors 
Telefon: +358 9 6866 120  
E-post: info@asianajajaliitto.fi 

 

2. KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET 
Salla Vainio 
Utbildningsexpert 
Telefon 040 356 8755 
E-post: salla.vainio@asianajajaliitto.fi 

 

3. REGISTRETS NAMN 
Finlands Advokatförbunds webbmiljö 

 

4. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER 
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda och utveckla kontinuerlig och lättillgänglig 
utbildning för Advokatförbundets medlemmar och advokatbyråernas personal samt att fungera som 
plattform för de webbstudier som ingår i den lagstadgade advokatexamen. Genom 
utbildningsverksamheten stöder Advokatförbundet uppfyllandet av den årliga utbildningsskyldigheten för 
advokater och främjar kvaliteten på advokattjänsterna. I fråga om utbildningsverksamhet grundar sig 
behandlingen av personuppgifter således på Advokatförbundets berättigade intresse. Ordnandet av 
advokatexamen grundar sig på lag och behandlingen av personuppgifter grundar sig på förbundets 
lagstadgade skyldigheter. 
  
5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL 
Uppgifter som personen själv lämnat är till exempel: 

- Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress 
- Företagsuppgifter, beställningsuppgifter, kontakter, respons och annulleringsuppgifter 
- Uppgifter om utbildning, såsom uppgifter om deltagande och uppgifter som lagrats i 

lärplattformen 
- Uppgifter som hänför sig till advokatexamen, såsom uppgifter om deltagande, uppgifter som 

sparats i webbmiljön, uppgifter som behövs för bedömningen av prestationen och respons 
 

Uppgifter om användningen av tjänsterna är till exempel: 
- Registreringsuppgifter som webbmiljön förutsätter, såsom användarnamn och lösenord 
- Uppgifter som återinförts i webbmiljön och kommunikation i systemet 
- Utbildarnas undervisningsvideor och annat undervisningsmaterial 

 

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 
I webbmiljön lagras både personuppgifter som användaren själv lämnat och personuppgifter 
som samlats in vid användningen av tjänsterna och kontrollen och utarbetandet av uppgifterna. 

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
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Utöver de anställda vid Finlands Advokatförbund behandlas personuppgifter av utbildare som 
Advokatförbundet befullmäktigat, i den mån deras befattningsbeskrivning förutsätter det. 
 
Personuppgifter kan också överföras till en utomstående tjänsteleverantör i den mån det är nödvändigt 
med tanke på det tekniska genomförandet av utbildningen. 
 
8. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES 
Uppgifterna i registret överförs i princip inte till länder utanför EU eller EES. Om vår samarbetspartner 
är etablerad utanför dessa områden och skötseln av uppdraget förutsätter överföring av 
personuppgifter, vidtar Advokatförbundet lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 
 
9.  FÖRVARING AV UPPGIFTER 
Personuppgifter om dem som deltagit i utbildningar förvaras endast så länge som det är nödvändigt med 
tanke på ändamålet med uppgifterna. Den huvudsakliga förvaringstiden för personuppgifter som hänför 
sig till utbildning är högst sex år. De uppgifter som de som deltagit i examen har utfört och det material 
som hänför sig till dem förvaras i huvudsak i två år, om inte något annat föreskrivs någon annanstans. 
 
10. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET 
Registrets databaser och de säkerhetskopior som tagits av dem har skyddats på behörigt sätt. 
Utrustningen finns i övervakade och låsta utrymmen där obehörig åtkomst har förhindrats. Registrets 
informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet har 
säkerställts genom tekniska och administrativa arrangemang. Personuppgifter behandlas endast av de 
personer vars befattningsbeskrivning kräver det. 
 
11. INDIVIDENS RÄTTIGHETER 
Varje person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns i 
Finlands Advokatförbunds webbmiljö samt att begära att eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter 
rättas eller kompletteras. Under vissa förutsättningar har den registrerade också rätt att motsätta sig 
behandling av personuppgifter samt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter eller 
begära radering av personuppgifter. Advokatförbundet kan dock inte avlägsna uppgifter vars behandling 
grundar sig på lag eller som är nödvändiga för de ändamål som anges i denna beskrivning. 
 
Om den personuppgiftsansvarige inte har iakttagit lämplig dataskyddslagstiftning i sin verksamhet, har den 
registrerade rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten. 
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