Detta dokument är ett informationsdokument gällande hantering av personuppgifter i lägerregistret
(EU 2016/679 art. 13-14)
Daterad: 13.1.2020

Registeransvarig för personuppgifter i lägerregistret är Finlands Svenska Scouter r.f. (framöver
FiSSc).
FO-nummer: 0290334-2
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
Kontaktperson för registret är Philippa Rytkönen, +358 44 270 0574, philippa.rytkonen@scout.fi
Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs på adressen
www.scout.fi/dataskydd

Detta informationsdokument förklarar till vilka ändamål uppgifter över deltagare och till viss mån deras
målsmän, efterfrågas och behandlas på Förbundslägret Najs 2020.
Uppgifter som lagras är:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Personuppgifter så som: namn och födelsedatum
Kontaktuppgifter så som: adress och telefonnummer
Uppgifter om medlemskår
Allergier och dieter
Medicinska hjälpmedel
För evenemanget relevanta uppgifter om hälsa, sjukdomar och sjukvård.
Uppgifter om transport, logi och övriga bokningsuppgifter.

Personuppgifterna som behandlas inkluderar s.k. känsliga uppgifter. Dylika uppgifter är t.ex.
relaterade till deltagarens hälsa, allergier, hälsotillstånd och eventuell sjukvård samt eventuella
ekonomiuppgifter i samband med stipendieansökan.
Uppgifter gällande de registrerades hälsa efterfrågas i huvudsak av den registrerade själva. Utöver
detta kan det behandlas uppgifter som erhållits från andra instanser, så som utlåtanden från läkare,
uppgifter från kåren eller övriga transportarrangörers uppgifter.
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Personuppgifter behandlas för:
a) att kunna arrangera och koordinera lägret
b) vård under lägertiden
c) att utveckla och dokumentera scoutverksamheten
Att delge sina personuppgifter är nödvändigt för att kunna anmäla sig till och delta i lägret. På så sätt är
det omöjligt att delta i lägret om man inte ger sitt medgivande till att uppge personuppgifter.
Personuppgifter kan vid behov överföras till lägersjukhusets patientregister Mediconsult.
Personuppgifter behandlas inte för automatiskt beslutsfattande och profilering.

Personuppgifter behandlas med grund i det samtycke av den registrerade uppger i samband med
anmälan. Deltagares och deras målsmäns uppgifter behandlas på lägret. Utöver det behandlas
personuppgifter på rättslig grund av ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller en
tredje part, som Finlands Svenska Scouter som arrangör för lägret besitter för att sköta
lägerarrangemangen då den registrerade eller dess minderåriga deltagare anmälts till lägret.
Känsliga personuppgifter behandlas enkom på basen av det samtycke den registrerade uppgett i
samband med sin anmälan. Uppgifter som uppgetts för stipendieansökan behandlas konfidentiellt av
en enskild grupp.

Personuppgifter överförs inte från Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Eventuella patientuppgifter (hälsotillstånd, sjukdom eller behandlingsrelaterade patientdata) som
uppkommer i lägersjukhuset under lägertiden kan vid behov överflyttas till det nationella patientregistret,
för att försäkra eventuell vård efter lägertiden.

Personuppgifter som inte kräver behandling efter lägertiden raderas omedelbart, senast 3 månader efter
lägertiden.
Personuppgifter som ur ett lagligt perspektiv kräver lagring en längre tid, så som ekonomiska uppgifter
och uppgifter som på laglig grund får lagras för övrig scoutverksamhet, raderas omedelbart då grund
för lagring inte längre finns.
Utöver ovan nämnda, kan en lista över deltagare lagras längre med avsikt att bibehålla historiskt
värdefulla uppgifter eller statistik över scoutverksamhet i allmänhet.
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Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Du
har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter och rätt att hindra oss överföra uppgifter från ett
register till ett annat.
Dessutom, då behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att upphäva ditt
samtycke, utan att det påverkar den eventuella lagliga grund som behandling av personuppgifter
grundats på fram till upphävning.
Registerinnehavaren rättar felaktiga, ogrundade, bristfälliga och föråldrade uppgifter på eget initiativ
eller på begäran av den registrerade.
Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till
Dataombudsmannens byrå. Begäran om tillgång till uppgifter anhålles skriftligen till registeransvarig.

Medlemsregistret Kuksa, lägerregistret Lokki och patientregistret Mediconsult lagrar personuppgifter i
första hand elektroniskt. Vid behov av utskrivna kopior, så som deltagarlistor till pappers, behandlas
kopiorna varsamt och i enlighet med god dataskyddsförvaltning. Eventuella kopior förstörs omedelbart
då de längre inte behöver lagras.
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