
DATASKYDDSBESKRIVNING   
  

  
  

 

  

1     
Person-up 
pgifts-ans 
varig:   

Namn   

Sjömansservicebyrån   

Adress   

Slottsgatan   3,   00160   Helsingfors   

Övriga   kontaktuppgifter   

+358   9   668   9000,   mepa@mepa.fi   

2   
Kontakt-pers 
on   i   frågor   
om   registret   

Namn   

Ialina   Buckbee   
Adress   

Slottsgatan   3,   00160   Helsingfors   

Övriga   kontaktuppgifter   

  formare@mepa.fi   

3   
Registrets   
namn   

Sjömansservicebyråns   ForMare-   och   Nettiaika-register   

4   De   registrerade   är   parter   i   de   uppgifter   som   registrerats   i   deltagarregistret.   Till   deltagarregistret   
Syftet   med   
behandling   
av   
person-uppgi 
fter   

samlas   endast   uppgifter   som   är   väsentliga   för   de   praktiska   arrangemangen   av   ForMare   och   
deltagarnas   rättsskydd.   

  Deltagarna   bokar   en   personlig   testtid   i   Nettiaika-systemet.   Vidare   samlas   uppgifter   in   till   
  statistikföringen   om   antalet   deltagare   i   Sjömansservicebyråns   program   ForMare.   

5   
Registrets   
datainnehåll   

Om   du   söker   till   ForMare   sparar   vi   följande   uppgifter   om   dig:   
–   Namn   
–   Födelsedatum   

  –   Hemstad   
  –   Telefonnummer   
  –   E-postadress   
  –   Modersmål   
  –   Fartyg   
  –   Arbetsuppgift   
  –   Anställningsform   
  –   Deltagarstad   i   ForMare,   om   sådan   väljs   

  
Om   du   blir   antagen   till   ForMare   sparar   vi   följande   uppgifter   om   dig:   

  –   Namn   
– Telefonnummer   

  –   E-postadress   
  –   Födelsedatum   
  –   Hemstad   
  –   Fartyg   
  –   Arbetsuppgift   

  
–   Vikt   

  –   Viktindex   
  –   Fettprocent   
  –   Fettmassa   
  –   Visceralt   fett   
  –   Muskelmassa   

mailto:mepa@mepa.fi
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  - Benmassa   
- Fettfri   massa   
  

- Antal   knäböj   
- Antal   situps   
- Antal   armhävningar   
- Greppstyrka   i   båda   händerna   
- Syreupptagningsförmåga   
- Dina   svar   i   enkäten   om   din   hälsa   
Om   du   representerar   ett   rederi   sparar   vid   följande   uppgifter   om   dig:   
- E-postadress   och   telefonnummer   för   kontakt   
  

Om   du   är   tränare   sparar   vi   ditt   telefonnummer   och   din   e-postadress   för   kontakt.   Ditt   födelsedatum   
behöver   vi   för   bokning   av   eventuella   fartygsresor   och   din   utbildning   använder   vi   för   att   
marknadsföra   ForMare.   

6   
Källor   som   i   
regel   
används   
  

Registret   sammanställs   av   de   uppgifter   som   deltagarna   har   uppgett   när   de   sökt   till   programmet,   i   
telefonintervjuer   och   i   elektroniska   blanketter   samt   av   testresultaten   som   produceras   med   
programmets   testutrustning.   Alla   dessa   uppgifter   registreras   direkt   i   den   personuppgiftsansvariges   
program   och   kommer   inte   via   någon   annan   part.  
  

7   
Regelmässigt  
utlämnande   
av   uppgifter   

I   samband   med   ansökan   till   programmet   godkänner   deltagaren   att   hans   eller   hennes   uppgifter   får   
behandlas   av   gruppen   som   verkställer   ForMare,   ForMares   fältgrupp,   fartygets   sjukskötare   samt   
företagsläkarna   och   företagshälsovårdarna,   och   att   de   har   rätt   att   läsa   svaren   i   både   
ansökningsblanketten   och   Webropol-enkäten.   Alla   parter   har   tystnadsplikt   och   svaren   lämnas   inte   ut   
till   utomstående,   förutom   om   myndighetsåtgärder   kräver   detta.   
  

Statistik   om   antalet   deltagare   samlas   in   från   systemet   till   verksamhetsberättelser   och   finansiärer   etc.   
Statistiken   innehåller   inte   personuppgifter.   
  

Deltagarnas   uppgifter   lämnas   inte   ut   för   direktmarknadsföring,   marknads-   eller   
opinionsundersökningar,   personmatriklar   eller   släktforskning.         

8   
Överföring   av  
uppgifter   
utanför   EU   
eller   EES   

Sjömansservicebyrån   använder   Googles   företagstjänster,   som   nyttjar   flera   datacenter   runtom   i   
världen.   Alla   Googles   servercentraler   följer   EU:s   standardavtalsklausuler   som   tilläggsvillkor   för   
dataskydd   i   sina   kundavtal.   Sjömansservicebyrån   har   samtyckt   till   standardavtalsklausulen   EU   Model  
Contract   Clauses   i   tilläggsvillkoren   för   dataskydd   i   sitt   avtal.         

9   
Principer   
för   skydd   
av   registret   
  

  

A   Manuellt   material   

Förvaras   i   den   personuppgiftsansvariges   lokaler   i   låsta   skåp.   Uppgifterna   förstörs   på   ett   
datasäkert   sätt   i   lokalerna   för   en   extern   serviceproducent   i   Finland.   
        
B   Databehandlade   uppgifter   
Alla   program   som   används   för   att   administrera   uppgifterna   är   lösenordsskyddade   och   
endast   personer   som   använder   uppgifterna   i   sitt   arbete   har   åtkomst   till   dem.   
  



  

  

10   
Gransknings- 
rätt   

Den   registrerade   har   rätt   att   kontrollera   sina   personuppgifter   i   registret.   Den   registrerade   kan   även   
när   som   helst   begära   att   dennes   personuppgifter   rättas,   uppdateras   eller   raderas.   Observera   att   
sådana   personuppgifter   som   ska   sparas   enligt   lag   inte   kan   raderas.   
  

Den   registrerade   har   rätt   att   motsätta   sig   eller   begränsa   behandlingen   av   sina   personuppgifter   i   den   
omfattning   som   gällande   lag   tillåter.   
  

Den   registrerade   har   rätt   att   i   enlighet   med   gällande   lag   överföra   sina   personuppgifter   som   
tillhandahållits   Sjömansservicebyrån   till   ett   annat   system,   dvs.   rätt   att   få   sina   personuppgifter   i   ett   
strukturerat,   maskinläsbart   standardformat   och   överföra   dem   till   en   annan   
personuppgiftsansvarig.   
  

Den   registrerade   har   rätt   att   när   som   helst   ta   tillbaka   sitt   samtycke.   Därefter   behandlar   
Sjömansservicebyrån   inte   längre   hans   eller   hennes   personuppgifter,   om   det   inte   finns   
någon   annan   rättslig   grund   för   behandlingen.   
  

Du   kan   nyttja   dina   rättigheter   genom   att   skicka   en   begäran   till   oss   på   adressen    mepa@mepa.fi .   
  

Om   du   anser   att   dina   personuppgifter   inte   behandlas   korrekt,   har   du   rätt   att   klaga   hos   
dataombudsmannens   byrå.   Kontaktuppgifter   till   dataombudsmannens   byrå:   
https://tietosuoja.fi/sv/framsida .   
  

       
11   
Rätt   att   yrka   
på   ändring   av  
uppgift   

Den   registrerade   har   rätt   att   kontrollera   sina   personuppgifter   i   registret.   Den   registrerade   kan   även   
när   som   helst   begära   att   dennes   personuppgifter   rättas,   uppdateras   eller   raderas.         

12   
Övriga   
rättigheter   
som   gäller   
behandlingen  
av   
person-uppgi 
fter   
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