
DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftsansvarig:

Österbottens avfallsnämnd

Adress: Staden Jakobstad

PB 41, 68601 Jakobstad

Telefon: 06 7863 111

Kontaktperson för registret:

Österbottens avfallsnämnd, Johan Hassel, avfallshanteringschef

Besöksadress: Skolgatan 25-27 C, Jakobstad

Telefon: 06 7863 738

Dataskyddsombud:

Staden Jakobstad, Johanna Pesola, dataskyddsansvarig Telefon: 044

7851 282, epost: dataskydd@jakobstad.fi

Registrets namn:

Avfallstransportregister

Ändamålet med behandlingen och den rättsliga grunden

Behandlingen av personuppgifter är nödvändigt för att Österbottens avfallsnämnd kan utföra
lagstadgade skyldigheter. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att
upprätthålla ett register över avfallstransporter (avfallslagen 143 §, Register över
avfallstransporter) samt kundbetjäning.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett avtal mellan Österbottens avfallsnämnds
medlemskommuner om en gemensam avfallsnämnd, avfallslagen eller bokföringslagen.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller personuppgifter som uppräknas nedan. Datainnehållet varierar enligt
vilka avfallshanteringstjänster som avfallsinnehavaren anlitat.

Avfallsinnehavarens kontaktuppgifter, lagstadgade avfallshanteringstjänster,
tömningshistoria för avfallskärl och slambehållare vid boende, fastighetens uppgifter,
uppgifter över avfallsnämndens beslut gällande avfallshanteringstjänster samt uppgifter för
betalning och indrivning av avfallsavgifter.

Grupper som behandlingen av personuppgifterna omfattar

Bostadsfastigheternas ägare/innehavare samt eventuella kontaktpersoner, bostadsbolagens
och disponenters kontaktuppgifter på Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde.

Källor för insamling av personuppgifter

Registeruppgifter fås av den registrerade själv och genom att Ab Ekorosk Oy utför
lagstadgade avfallshanteringstjänster för avfallsnämndens räkning. Insamlingen av
uppgifterna grundar sig på ett avtal mellan Österbottens avfallsnämnd och Ab Ekorosk Oy
om datainsamling och ordnandet av ett register över avfallstransporter. Utöver det tidigare



nämnda fås uppgifter av Österbottens avfallsnämnds medlemskommuner, myndigheter samt
myndighetstjänster som befolkningsdatasystemet (BDS) eller fastighetsdatasystemet (FDS).
Mottagare till vilka personuppgifter överlåts

Uppgifter från registret överlåts inte till obehöriga. Uppgifterna behandlas av Österbottens
avfallsnämnds personal som är i tjänste- eller arbetsförhållande samt i Ab Ekorosk Oy:s regi
enhetligt med avtal om behandling av personuppgifter för att utföra avfallshanteringstjänster.
Myndigheternas rätt till uppgifter grundar sig på ikraft varande lagstiftning.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Uppgifter från registret överförs inte till ett tredje land eller utanför

EES. Förvaring av personuppgifter

Personuppgifterna förvaras endast den tid det är nödvändigt för utförandet av den
ändamålsenliga uppgiften och den tid som lagstiftningen förutsätter att uppgifterna skall
förvaras. Personuppgifter förvaras under den tid som kundrelationen fortgår samt 6 år efter
kundrelationen upphört enhetligt med bokföringslagen samt för arkiverade uppgifter beaktas
arkivbildningsplanen för Staden Jakobstad.

Den registrerades rättigheter och dess utövande

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att be av personuppgiftsansvarige tillgång till personuppgifterna
som berör hen själv, d.v.s. rätt att granska de registrerade personuppgifterna enhetligt med
EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den registrerade kan utöva sin insynsrätt genom att
vara i kontakt med Österbottens avfallsnämnd eller Ab Ekorosk Oy:s kundbetjäning.

Rättelse av en uppgift

Den registrerade har rätt att be om rättelse av felaktiga registeruppgifter genom att vara i
kontakt med Österbottens avfallsnämnd eller Ab Ekorosk Oy:s kundbetjäning.

Besvärsrätt till den övervakande myndigheten

Den registrerade har rätt att besvära sig till övervakningsmyndigheten över osaklig och
olaglig behandling av de egna personuppgifterna.

Dataombudsmannens byrå

PB 800

00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

E-post: tietosuoja(at)om.fi

Rätt att återkalla medgivande till behandling av personuppgifter eller överföra
registeruppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

Av den registrerade behövs inget medgivande för behandling av dennes personuppgifter i
registret, eftersom behandlingen av uppgifterna stöder sig på lagstiftning och den
omfattning som lagstiftningen förutsätter. Den registrerade har inte rätt att överföra uppgifter
till en  annan personuppgiftsansvarig, eftersom uppgifterna stöder sig på lagstiftning.

Skyldighet att uppge personuppgifter



Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att Österbottens avfallsnämnd kan följa de
lagstadgade förpliktelserna samt för att säkra en lagstadgad avfallshanteringstjänst.

Automatiserade beslut och profilering
Registeruppgifterna är inte föremål för automatiserad beslutsfattande eller

profilering. Principer för att skydda registret

Personalen som behandlar registeruppgifterna är skolad ändamålsenligt och
sekretessförbindelser har åtgärdats. För de IT-tekniska lösningarna används uppdaterat
virusskydd, brandväggar och https-kryptering samt övriga adekvata skyddsåtgärder.
Datasekretessen övervakas samt användarrättigheter förvaras sakenligt i en skyddad
omgivning, som förhindrar obehörigt tillgång till uppgifter.

Risknivån för de registrerade

Den personuppgiftsansvarige har kartlagt riskerna vid behandlingen av personuppgifterna.
Sådana risker som skulle förhindra användning av uppgifterna har inte uppdagats vid
bedömningen.


