PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN INOM FOLKHÄLSANS VERKSAMHETER

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
HYRESGÄSTER I FOLKHÄLSANS BOSTÄDER
Insamling, registrering, lagring och bearbetning kan ske av följande uppgifter: namn, adress,
telefonnummer, e-postadress, födelseår, personbeteckning och faktureringsinformation för att
uppfylla avtalet som Folkhälsan har ingått med dig, för att fullgöra Folkhälsans skyldigheter
enligt lag och annan författning, för fakturerings- och bokföringsändamål och för andra
administrationsfrågor.
PERSONER SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKT
Deltagande i ett forskningsprojekt bygger oftast på ett uttryckligt samtycke av personen som
deltar i projektet. Projektplanen för projektet utvärderas i regel alltid av en etisk kommitté. I
samband med samtyckesförfrågan beskrivs åtminstone projektets ändamål, vilka
personuppgifter som samlas in, hur uppgifterna bevaras och skyddas och hur länge
uppgifterna lagras. Vidare informeras i förfrågan om huruvida uppgifter efter avslutat projekt
överförs till dataarkiv för fortsatt användning. Varje forskningsgrupp har alltid en huvudansvarig
och en kontaktperson man kan kontakta om man vill avsluta sitt deltagande i projektet eller har
andra frågor.
För registerforskning krävs tillstånd av behörig myndighet.
LEVERANTÖRER AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Vid köp av produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av
följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn, adress,
FO-nummer (org. nr.), kontonummer och faktureringsinformation med avsikt att uppfylla avtalet
som Folkhälsan har ingått med dig eller företaget du representerar, för att fullgöra Folkhälsans
skyldigheter enligt lag och annan författning, för betalnings- och bokföringsändamål, för
reklamationshantering och för andra administrationsfrågor.

Folkhälsans Förbund rf
DELTAGARE I KURSER, GRUPPER, SIMSKOLOR, EFTISAR OCH MOTSVARANDE
VERKSAMHET
För att vi skall kunna sköta kommunikation och fakturering begär vi att få kontaktuppgifter så
som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om deltagarna är minderåriga eller om
betalaren av någon annan anledning är en annan begär vi också att få kontaktuppgifter för
denna.
För att kunna ge dig service på det språk du önskar kan vi registrera vilket språk du önskar
använda i kontakten med oss.
Vi kan föra logg över vår kommunikation med dig för att säkerställa att den person som betjänar
dig har tillgång till den information du gett och de synpunkter och önskemål du framfört.

För att med rimlig säkerhet kunna särskilja personer med samma namn begär vi också att få
födelsetid. Födelsetiden kan också krävas för att vi skall kunna ge nödvändig statistik till
finansiärer samt för att kontrollera att deltagarna fyller åldersvillkor som kommer sig av
verksamhetens karaktär eller lagstiftning förknippad med finansieringen.
Vi ber också att få uppgifter om kön för att kunna göra upp statistik för såväl eget behov samt
för att fylla krav som är förknippade med finansieringen.
För uppföljning av verksamheten kan kursledaren eller läraren föra kursdagbok med uppgifter
om närvaro, och då kursens karaktär kräver det, även prestationer.
För en del verksamheter kan uppgifter om allergier och hälsa vara nödvändiga för att
deltagarnas behov skall kunna beaktas vid servering och av ledare. Då du ger oss dessa
uppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att vi kan behandla dem för de ändamål de samlats
in.
MEDLEMMAR OCH FRIVILLIGA
För att vi skall kunna sköta olika former av kommunikation ber vi om att få namn, adress, epostadress och telefonnummer. För att vi med rimlig säkerhet skall kunna särskilja två
personer med samma namn samlar vi också in uppgifter om födelsetid.
För skötseln av medlemsadministrationen dokumenterar vi betalning av medlemsavgift och
eventuella andra avgifter och bidrag som ansluter sig till medlemskapet. Lokalföreningen kan
ha olika avgiftsklasser för medlemmar som hör till samma hushåll, och i dessa fall sparas
uppgifter om vilka personer som hör till samma hushåll.
Uppgifter om ett meddelat intresse för frivilliguppdrag dokumenteras också.
Medlemskapet innebär också en möjlighet att göra en frivillig insats – som förtroendevald, som
funktionär eller genom att sköta ett annat frivilligt uppdrag. Frivilliga kan också ha ett uppdrag
utan att vara medlemmar. För att kunna stöda och uppmuntra dem som gör en insats
dokumenterar vi uppdrag, deltagande i för föreningsarbete eller frivilliguppdrag relevanta
utbildningar och erhållna förtjänsttecken.
Uppgifter om kön samlas in för att vi skall kunna göra statistiska analyser över hur vi på
helhetsnivå lyckas nå ut till både män och kvinnor.

Folkhälsan Välfärd Ab
PRIVATA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
Vid anlitande av Folkhälsan Välfärd Ab:s produkter och tjänster som produceras på basis av
Lagen om privat socialservice 922/2011 eller Lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990
kan insamling, registrering, bearbetning och lagring av följande personuppgifter ske: namn,
personbeteckning, yrke, adress, telefonnummer, hemkommun, e-postadress, uppgifter om
tjänster, avgifter och förverkligandet av tjänster som produceras på basis av avtal med
Folkhälsan Välfärd Ab, kontaktuppgifter till anhöriga och/eller intressebevakare,
faktureringsuppgifter, uppgifter som hänför sig till att garantera nödvändiga uppgifter för

arrangerandet, planerandet, förverkligandet eller uppföljandet av undersökningen, vården,
habiliteringen eller rehabiliteringen, journalanteckningar enligt rådande lagstiftning och
direktiv, noteringar om utlämnandet av information samt andra eventuella journalanteckningar
enligt rådande lagstiftning och direktiv. Därutöver kan material finnas som lagras i
övervakningskameror i samband med våra verksamhetsutrymmen.
Uppgifterna används för att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som kund och tillhandahålla
en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan
författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för reklamationshantering, för
kundservice, säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete och intern
kontroll, verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna samt för statistiska
ändamål.
PRIVATA DAGVÅRDSTJÄNSTER, EFTERMIDDAGSVÅRD OCH FERIEVERKSAMHET
Inom Folkhälsan Välfärd Ab:s barnverksamhet (daghem, eftisar och fritidsverksamhet) kan
följande personuppgifter samlas in, registreras, behandlas och lagras: barnets förnamn och
efternamn samt personbeteckning, vårdnadshavarnas namn och deras status, deras
telefonnummer, e-postadress, adress, barnets skola, klass och lärare, barnets vårdbehov,
dagliga vårdtid, kundnummer, avhämtningstillstånd/tillstånd att själv avlägsna sig,
uppsägningstider av service, grund för avgifter och avgifter, medieanvändningstillstånd (foto,
video och dylikt) gällande barn, tillstånd för marknadsföringsändamål, hälsouppgifter gällande
barnen som är nödvändiga för upprätthållande av servicen, barnets individuella plan för
småbarnsfostran i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv.
Uppgifterna används för att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som kund och tillhandahålla
en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan
författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för reklamationshantering, för
kundservice, säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete och intern
kontroll, verifikation av din beställning av tjänsterna och produkterna samt för statistiska
ändamål.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER, DAGVÅRDSTJÄNSTER
TJÄNSTER SOM KÖPS AV OFFENTLIGA SEKTORN

OCH

ÖVRIGA

För verksamhet som Folkhälsan Välfärd producerar för offentliga sektorn är beställaren d.v.s
kommunen, specialsjukvården eller THL personuppgiftsansvariga. Det innebär att om du
använder någon av dessa tjänster ska du vända dig till beställaren för att få mera information.
Vår enhetsansvariga kan ge uppgifter om vem som är beställare.
LEVERANTÖR AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Vid köp av produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av
följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn, adress,
FO-nummer (org. nr.), kontonummer och faktureringsinformation med avsikt att uppfylla avtalet
som Folkhälsan har ingått med dig eller företaget du representerar, för att fullgöra Folkhälsans
skyldigheter enligt lag och annan författning, för betalnings- och bokföringsändamål, för
reklamationshantering och för andra administrationsfrågor.

Folkhälsan Utbildning Ab och Folkhälsan Sport Ab
STUDERANDE
Folkhälsan Utbildning Ab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar de nödvändiga
personuppgifter om studerande som behövs för:
-

studieadministration och -planering samt studerandenas internatsboende och kosthåll
antagningsprocess, urvalsprov, planering av studier, uppföljning, bedömning av
studieprestationer, betyg och intyg
att leverera lagstadgad eller avtalsenlig information om de studerande till myndigheter
eller annan köpare av Folkhälsan Utbildning Ab:s utbildningstjänster
fakturering av läromaterial, boende och andra avgifter
löneutbetalning om studerande utför avlönat arbete på skolan
boende, specialdiet

Uppgifter som lagras kan vara:
- Studerandes, eventuella vårdnadshavares samt närmaste anhörigs namn, kontaktoch adressuppgifter
- personbeteckning eller födelseår/ålder
- resultat i urvalsprov, studieprestationer, betyg, examensresultat och tidigare utbildning
- löneuppgifter
- internatsrum, dieter
Under studierna registreras studerande som användare på läroplattformer och i olika
dataprogram som används i undervisningen. Namn eller ett kort användarnamn registreras,
om det är nödvändigt även e-postadress. Studerande undervisas i olika test- och
mätningsprogram, där för mätningen specifikt personligt grunddata och mätresultat kan
registreras.
Med studerandes samtycke kan studeranden registreras i register som används för
marknadsföring och nyhetsbrev.
KURSDELTAGARE
Folkhälsan Utbildning Ab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar endast de nödvändiga
personuppgifter om kursdeltagare som behövs för respektive kurstyp.
- För kurser utan statsfinansiering lagras antingen inga personuppgifter alls eller oftast
endast för- och efternamn. Om det är väsentligt för kursens planering eller innehåll kan
även andra uppgifter lagras.
- För kortkurser med statsfinansiering lagras för- och efternamn, kön, hemort och
födelseår. Dessa uppgifter sparas under lagstadgad tid. Om det är väsentligt för
kursens planering eller innehåll kan även andra uppgifter lagras.
- För längre kurser med certifiering och diplomering registreras, förutom namn och ålder,
personuppgifter såsom kontaktuppgifter, studieprestationer samt i vissa fall
personnummer.
I kurserna kan ingå testning, där för testet specifik personlig grunddata samt mätresutat
registreras. Kursdeltagare registreras med adressuppgifter i de fall personlig faktura skall
skickas. För boende på internat och hotell registreras för- och efternamn. Specialdietuppgift

registreras på personnivå endast om kunden själv önskar det, i övrigt registreras endast
antalet. Uppgifterna delas med matleverantören.
Med kursdeltagares samtycke kan en kursdeltagare registreras i register som används för
marknadsföring och nyhetsbrev.
IDROTTSKUNDER
Folkhälsan Utbildning Ab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar endast de nödvändiga
personuppgifter om idrottskunder som behövs för att kunna producera den tjänst kunden
köper.
Personuppgifter som registreras kan vara:
- namn, kontaktuppgifter och födelseår
- grunduppgifter som behövs inför en specifik testning samt mätresultat från testningar
- faktureringsuppgifter
- för boende på internat och hotell registreras för- och efternamn
- specialdietuppgift registreras på personnivå endast om kunden själv önskar det, i övrigt
registreras endast antalet. Uppgifterna delas med matleverantören.
Med kundens samtycke kan kunden registreras i register som används för marknadsföring och
nyhetsbrev.
DELTAGARE I ARBETSVERKSTAD
Folkhälsan Utbildning Ab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar endast sådana
personuppgifter om arbetsverkstadens deltagare som behövs för att uppfylla de krav som
finansiärer och myndigheter ställer och/eller som behövs för att skapa anonym statistik till
myndigheter.
Med deltagarens samtycke delas viss information till i samtycket nämnda instanser.
Med verkstadens deltagares samtycke kan deltagaren registreras i register som används för
marknadsföring och nyhetsbrev.
HOTELL-, KONFERENS- OCH PRIVATA KUNDER SOM KÖPER TJÄNSTER ELLER HYR
UTRYMMEN
Folkhälsan Sport Ab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar endast de nödvändiga
personuppgifterna som behövs för att kunna producera den tjänst kunden köper.
Personuppgifter som registreras kan vara:
- kundens och/eller en kontaktpersons namn och kontaktuppgifter
- faktureringsuppgifter
- för- och efternamn för hotell- och internatsboende som betalas kontant
- specialdietuppgift registreras på personnivå endast om kunden själv önskar det, i
övrigt registreras endast antalet. Uppgifterna delas med matleverantören.
- grunduppgifter om kunden som behövs för att kunna leverera den tjänst kunden köper,
till exempel en mätning, testning eller annan idrottstjänst. Mätresultaten registreras.
Med kundens samtycke kan kunden registreras i register som används för marknadsföring och
nyhetsbrev.

ÖVRIGA KUNDER
Kunder som bokar massagetjänster på massörselevernas praktikmottagning på Norrvalla
registreras i ett boknings- och patientdatasystem där behandlingarna även dokumenteras i
utbildningssyfte. Kunden ger sitt samtycke till detta vid första besöket.

