Dataskyddsbeskrivning
1. Personuppgiftsansvarig
Kommunmarknaden/KL-Kustannus Oy (1111116-0)
Andra linjen 14
00530 HELSINGFORS
2. Registerärenden
Kundtjänsten för evenemanget Kommunmarknaden besvarar senast inom tre vardagar frågor som
gäller problem med och respons på registreringen.
Telefon 040 5254791
E-post kuntamarkkinat@kuntalehti.fi
3. Dataskyddsombud
Vesa Nyman är dataskyddsombud (dataskyddsombud@kommunforbundet.fi)
4. Registrets namn
Kommunmarknadens besökar- och kundregister
5. Kategorier av registrerade
I registret behandlas uppgifter om följande persongrupper:
• Kommunmarknadens besökare/deltagare via webben
• Potentiella besökare på Kommunmarknaden
• Utställare/samarbetspartner på Kommunmarknaden och de leverantörer
dessa anlitar (t.ex. varuleverantörer)
• Leverantörer som anlitas vid arrangerandet av Kommunmarknaden
• Talare vid Kommunmarknadens seminarier och informationsinslag
6. Användningsändamål för personuppgifterna och dess rättsliga grund
Personuppgifter behandlas för följande ändamål:
• Säkerhetssynpunkter
• Information om evenemanget
• Marknadsföring av evenemanget
• Beställning och fakturering av arrangemangstjänster
Personuppgifter med anknytning till utställarnas/samarbetspartnernas informationsinslag och talare
vid seminarierna används för information om programpunkterna och för marknadsföring av
evenemanget.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på berättigat intresse (säkerhetssynpunkter,
kommunikation och marknadsföring) samt avtal (beställning och fakturering av
arrangemangstjänster).

Utställarna/samarbetspartnerna och besökarna kan beställa tilläggstjänster av KL-Kustannus
samarbetspartner och då ansvarar och fakturerar samarbetspartnerna separat för tjänsterna. Den
personuppgiftsansvarige ansvarar inte för personuppgifter i anknytning till detta.

7. Personuppgifter som införs i registret och planerad förvaringstid
- Namn och kontaktinformation (e-postadress och postnummer)
- Basinformation i anslutning till arbetet (t.ex. arbetsgivare och ställning/titel)
- Information om programpunkter personen besökt – utställarnas montrar, informationsinslag och
seminarier
Uppgifter om utställare och leverantörer förvaras i systemet i 4 års tid, i faktureringssystemet enligt
den förvaringstid som anges i bokföringslagstiftningen.

Uppgifter om besökare förvaras i 2 års tid efter ett evenemang som arrangeras årligen.
Radering av uppgifterna utförs en gång per år.
Personuppgifter om talare förvaras i 2 års tid efter ett evenemang som arrangeras årligen.
Radering av uppgifterna utförs en gång per år.
Uppgifter om potentiella besökare förvaras så länge den personuppgiftsansvarige anser det
nödvändigt.
8. Regelmässiga informationskällor
Besökarregistreringen används som främsta informationskälla för registret.
Den personuppgiftsansvarige kan lägga till potentiella besökare i registret i kraft av sin ställning.
Den personuppgiftsansvarige kan självständigt samla in uppgifter om leverantörernas
kontaktpersoner även om dessa inte själva registrerar sig som besökare vid evenemanget.

9. Mottagare av personuppgifter och utlämnande av uppgifter
Uppgifter om de registrerade behandlas av de personer som KL-Kustannus utsett som ansvariga för
arrangerandet av Kommunmarknaden.
Uppgifter ur kundregistret lämnas inte till aktörer utanför Kommunförbundets koncern utan
kundens uttryckliga samtycke.

Personuppgifter om de registrerade utlämnas bara till de utställare/samarbetspartner och
arrangörer av informationsinslag och seminarier som den registrerade själv har gett tillstånd att få
uppgifterna.
Den registrerade ger sitt samtycke till arrangören av seminariet eller informationsinslaget genom att
klicka på länken till seminariet eller informationsinslaget i fråga eller genom att delta i
enkäter/tävlingar som ordnas i samband med evenemanget.
10. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.
11. Principerna för skydd av registret
En enskild persons kunduppgifter är tillgängliga endast för Kommunmarknadens/KL-Kustannus Oy:s
personal samt olika underleverantörer i anslutning till registerföringen.
Rätt att använda kunduppgifterna ges de anställda i den omfattning respektive arbetsuppgifter
förutsätter.
Uppgifterna i datasystemet används med användarnamn och lösenord. Datasystemen är regelrätt
skyddade och uppdaterade.

12. Rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter
Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv
samt rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandlingen
av personuppgifterna eller att invända mot behandlingen.

Om behandlingen av personuppgifter sker med stöd av den registrerades samtycke har den
registrerade rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne, och som han eller hon har
tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Den
registrerade har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Varje registrerad person har rätt att anföra besvär hos den berörda tillsynsmyndigheten, eller en
tillsynsmyndighet i den medlemsstat inom EU där den registrerade är bosatt eller arbetar, om den
registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats i enlighet med
tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om rätten att behandla personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke har den
registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Den personuppgiftsansvarige kan begära att den registrerade preciserar sin anhållan skriftligen och
bestyrker sin identitet innan anhållan behandlas.
Den personuppgiftsansvarige kan vägra tillmötesgå den registrerades begäran på de grunder som
anges i den aktuella lagstiftningen.

Nödvändig information som angetts i denna dataskyddsbeskrivning ska ges den registrerade när
personuppgifter samlas in hos den registrerade eller när personuppgifterna inte erhållits direkt från
den registrerade.

Att ge personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för att avtal ska
kunna ingås.
Alla som besöker/anmäler sig till evenemanget Kommunmarknaden måste av säkerhetsskäl uppge
sina grundläggande personuppgifter.
I registret används inte automatiserat beslutsfattande, såsom exempelvis profilering.
Helsingfors, 13.5.2020
Kommunmarknaden/KL-Kustannus Oy
Verkställande direktör Markku Vento

