Henkilötietojen käsittely
Eurooppalainen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25. toukokuuta 2018.
Tietosuoja-asetus on aiemman henkilötietolain modernisointi, ja se asettaa
suurempia vaatimuksia sille, kuinka Håbon kunta käsittelee henkilötietoja.
Håbon kunnassa käsitellään paljon erilaisia henkilötietoja. Kyse voi olla henkilöstön,
oppilaiden tai rakennuslupaa hakevien tai taloudellista avustusta hakevien yksittäisten
henkilöiden ynnä muiden henkilötiedoista. Tältä sivulta voi lukea lisää siitä, mitä
henkilötietoja kunnassa käsitellään, kuinka niitä käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla,
joka olet rekisteröitynyt, on meillä.

Mikä on henkilötieto?
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan yhdistää fyysiseen henkilöön, joka on
elossa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilönumero, nimi ja osoite. Myös henkilöiden
valokuvat luokitellaan henkilötiedoiksi.
Ääni- ja filminauhoitukset, jotka tallennetaan elektronisesti, saattavat olla henkilötietoja,
vaikka nauhoituksissa ei mainittaisikaan nimiä.
Yhtiönumero ei yleensä ole henkilötieto, mutta on silloin, jos kyse on yksittäisestä
elinkeinotoiminnasta. Auton rekisterinumero saattaa olla henkilötieto, jos sen voi
yhdistää fyysiseen henkilöön, kun taas firman auton, jota useammat voivat käyttää,
rekisterinumero ei ehkä ole henkilötieto.

Arkaluontoiset henkilötiedot
Tietosuoja-asetuksessa tehdään jako henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen
välille. Arkaluontoisia henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joista käy ilmi rotu tai etninen
tausta, poliittinen näkemys, uskonto tai filosofinen vakaumus, ammattiyhdistyksen
jäsenyys, sekä tiedot, jotka liittyvät terveyteen tai sukupuolielämään.
Terveyteen liittyvä tieto voi olla esimerkiksi sairauspoissaolo, raskaus tai lääkärikäynti.
Normaalisti on kiellettyä, että kunta käsittelee sellaisia henkilötietoja, mutta kiellosta on
poikkeuksia. Jos käsittelemme arkaluontoisia henkilötietoja, meillä on vastuu suojata
niitä enemmän kuin muita henkilötietoja.

Milloin Håbon kunta saa käsitellä henkilötietojasi?
Håbon kunta saa kerätä henkilötietoja vain “erityisiä, nimenomaisesti mainittuja ja
perusteltuja tarkoituksia varten eikä myöhemmin käsitellä niitä tavalla, joka ei ole näiden
tarkoitusten mukainen”, sanotaan tietosuoja-asetuksessa.
Se merkitsee, ettemme saa kerätä tietoja jotakin tiettyä tarkoitusta varten
käyttääksemme niitä sitten aivan muuhun tarkoitukseen.
Meillä täytyy myös olla tietosuoja-asetuksen antama laillinen tuki, jotta voimme kerätä ja
käsitellä henkilötietojasi. On joukko erilaisia laillisia perusteita, joita voimme käyttää.

Tärkeimmät ovat:




Suostumus – toisin sanoen, että annat erityisellä lomakkeella tai e-palvelun avulla
suostumuksesi sille, että käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on aina oikeus perua
suostumuksesi.
Oikeudellinen velvoitus – meidän on käsiteltävä henkilötietojasi osana asian käsittelyä
tai jonkin sellaisen tehtävän käsittelyä, joka kunnalla on velvollisuus suorittaa eri lakien
mukaan.
Yleinen etu ja viranomaistoimitus – meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi
voidaksemme hoitaa tehtävän, joka on yleisen edun mukainen tai joka on osa
viranomaistoimitustamme.

Tarkka luettelo henkilötietojen ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyn kaikista laillisista
perusteista on Tietosuojan tarkastuslaitoksen verkkosivustolla (Datainspektionens
webbplats ).
Kunnan rekisteriluettelosta löydät laillisen perustelun jokaiselle käsittelylle.

Sinun oikeutesi
Oikeus informaatioon
Sinulla on oikeus saada tietoa, kun henkilötietojasi käsitellään. Tietoa käsittelystä antaa
vastuussa oleva lautakunta sekä silloin, kun tietojasi kerätään, sekä silloin, kun muuten
pyydät tietoa. Lisäksi on tiettyjä tilanteita, jolloin sinulle on annettava erityistä
informaatiota, kuten esimerkiksi jos on vastuussa olevassa lautakunnassa on sattunut
tietosuojan loukkaus tai vastaava (henkilötietorikkomus) ja on vaarana, että olet joutunut
alttiiksi esimerkiksi identiteettivarkaudelle tai petokselle.

Oikeus poistamiseen
Sinulla on oikeus kääntyä kunnan tietosuojavaltuutetun puoleen henkilötietojesi
käsittelyssä ja pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan.
Tiedot on joka tapauksessa poistettava seuraavissa tapauksissa:





Jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
Jos käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet kuitenkin perunut.
Jos et halua, että tietojasi käsitellään viranomaistoiminnan tai yleisen edun puitteissa eikä
ole oikeuttavaa syytä, joka olisi painavampi.
Jos kunta on käsitellyt tietojasi laittomasti.

On poikkeuksia oikeudesta tietojen poistoon, kuten esimerkiksi jos henkilötietojesi
säilyttäminen on välttämätöntä muiden tärkeiden oikeuksien täyttämiseksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi sananvapaus- ja tiedonvapausoikeus, laillisen velvoituksen täyttäminen,
yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen ja osa viranomaistoimitusta.

Oikeus oikaisuun
Sinulla on oikeus kääntyä kunnan tietosuojavaltuutetun puoleen ja pyytää väärien
tietojen oikaisua. Se merkitsee, että sinulla on myös oikeus lisätä puuttuvia
henkilötietoja, jotka ovat olennaisia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen huomioon

ottaen. Meillä kuntana on myös velvollisuus pitää huolta siitä, että sinua koskevat tiedot,
joita käsittelemme, ovat korrekteja ja päivitettyjä.

Oikeus esittää eriävä mielipide
Jos kunta käsittelee tietojasi suorittaakseen tehtävän, joka on yleisen edun mukainen tai
osa viranomaistoimitusta, sinulla on oikeus esittää eriävä mielipide.
Jos olet eri mieltä käsittelystä, lautakunta saa jatkossa käsitellä tietojasi vain, jos voidaan
osoittaa, että on pakottavia tai oikeuttavia syitä, joiden takia tietoja on käsiteltävä ja jotka
ovat painavampia kuin sinun näkemyksesi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely
tapahtuu laillisten vaatimusten määräämiseksi, toimittamiseksi tai puolustamiseksi.
Sinun on esitettävä eriävä mielipiteesi kirjallisesti kunnan tietosuojavaltuutetulle. Ota
yhteyttä kuntaan 0171-525 00.

Oikeus tehdä valitus
Jos katsot, että jokin lautakunta käsittelee tietojasi tietosuoja-asetuksen
(Dataskyddsförordningen) vastaisesti, voit tehdä valituksen Tietosuojan
tarkastuslaitokselle (Datainspektionen). Tietosuojan tarkastuslaitos huomioi kaikki
valitukset ja arvioi, onko aloitettava tarkastus. Tietosuojan tarkastuslaitoksen on
ilmoitettava sinulle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valituksesi on vastaanotettu,
aloitetaanko tarkastus vai ei. Ellet ole saanut tietoa valituksestasi kolmen kuukauden
kuluessa, voit kääntyä tuomioistuimen puoleen pyytääksesi vastausta.

Tietosuojavaltuutettu
Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella kunnan viranomaisella, lautakunnalla ja yhtiöllä
tulee olla tietosuojavaltuutettu. Håbon kunnassa on päätetty, että kaikilla lautakunnilla
ja yhtiöillä on yhteinen tietosuojavaltuutettu.
Saadaksesi yhteyden kunnan tietosuojavaltuutettuun ota yhteyttä yhteyskeskukseen:
kommun@habo.se tai 0171-525 00.
Tietosuojavaltuutetun kaikenkattava ja tärkein tehtävä on valvoa, että organisaatiot
noudattavat tietosuoja-asetusta. Siihen kuuluu muun muassa




kerätä tietoa siitä, kuinka lautakunnat käsittelevät henkilötietoja
tarkistaa, että lautakunnat ja lautakuntien toimialat noudattavat määräyksiä ja sisäisiä
ohjeistusasiakirjoja
informoida ja antaa neuvoa lautakuntien toimialoille.

Tietosuojavaltuutetun tulee myös




olla yhteyshenkilö Tietosuojan tarkastuslaitokseen, joka on Håbon kunnan henkilötietojen
käsittelyn valvoja
tehdä yhteistyötä Tietosuojan tarkastuslaitoksen kanssa, esimerkiksi tarkastusten
yhteydessä
olla kunnan henkilöstön ja rekisteröityjen yhteyshenkilö.

Jos haluat kysyä, mitä tietoja sinusta on rekisteröity, ota yhteyttä yhteyskeskukseemme
(kontaktcenter): kontaktcenter@habo.se tai 0171-525 00.

Voit lukea lisää siitä, kuinka Håbon kunta käsittelee henkilötietojasi kohdasta Relaterad
information (Oheistietoa).

