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Registerbeskrivning 

EU:s dataskyddsförordning, tillämpas från 25.5.2018 

Föreningens namn och kontaktuppgifter 
Johanniterhjälpen i Finland rf, Regeringsgatan 2 B, 00170 Finland, www.johanniter.fi, 
info@johanniter.fi, +358 40 546 1660 
 
Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden 
Johanniterhjälpen i Finland rf upprätthåller ett medlemsregister över medlemmarna. 
Personuppgifterna som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-post samt utbildning.  
Medlemsregistret används vid utskick av medlemsbrev och vid förfrågningar om deltagande i 
dejoureringar. Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens 
verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och 
skyldigheter. 
 
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d 
(behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns 
stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. 
 
Kurser och evenemang  
Johanniterhjälpen i Finland rf samlar även in deltagarinformation som namn, adress, 
telefonnummer, epost och eventuella allergier vid kurser och egna evenemang. Uppgifterna är 
nödvändiga för att sammanställa deltagarlistor och med tanke på serveringen under evenemang. 
Epost och adress samlas in för att skicka ut eventuellt skriftligt material efter kursen. En 
deltagarlista med namn och hemort kan delas ut under kursen och förvaras på kansliet efter 
kursens slut. Data från evenemanget används i sammanställning av rapporter och i dokumentation 
av verksamheten. 
  
Bilder och film 
Föreningens verksamhet kan dokumenteras genom bilder och filmer. Vid fotografering eller 
filmning av kurser eller evenemang tillfrågas deltagarna och de informeras om användningen av 
fotografierna och filmen. Deltagarna ombeds att ge ett skriftligt samtycke till användningen av 
bilder och film som läggs upp på sociala medier och hemsidorna. 
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Dejoureringar 
Johanniterhjälpen i Finland gör första hjälpen-dejoureringar runt om i Finland. Vid behandling av 
patienter samlar dejourerna uppgifter om skada, namn/kön, ålder och kommun in. Uppgifterna 
förvaras av föreningens patientombudsman och används vid dokumentation av föreningens 
verksamhet. Om patienten behöver ytterligare vård, dokumenteras händelsen officiellt och ena 
delen av dokumentet följer med patienten till sjukvården och den andra delen förvaras av 
patientombudsmannen som skickar uppgifterna till Regionförvaltningsverket och Valvira årligen, i 
enlighet med finsk lagstiftning och förordningar. 
 
Mottagare av personuppgifterna 
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, kassören och bokföraren. Uppgifterna är 
även tillgängliga för anställda vid Johanniterhjälpen i Finland rf. Uppgifterna i medlemsregistret 
överlämnas inte utanför organisationen. 
  
Lagringsperioden 
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. 
 
Rättigheter 
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av 
sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina 
uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med 
stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva. 
 
Klagomål 
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till 
Dataskyddsmyndigheten. 
 
Skyldighet att tillhandahålla uppgifter 
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga 
medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen. 
  

Styrelsen för Johanniterhjälpen i Finland rf 
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