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DATASKYDDSBESKRIVNING 

Datum: 14.10.2021 (en sammanfattning av uppdateringsändringar finns i punkt 20) 

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 13 och 14  

1. Personuppgiftsansvarig Finavia Abp 
FO nummer: 2302570-2 
Besöksadress: Pilotvägen 3, 01530 VANDA 
Postadress: PB 50, 01531 VANDA 
Telefonväxel: +358 20 708 000 

2. Kontaktperson(er) i ärenden angå-
ende behandling av personuppgif-
ter 

Namn: Annika Kåla, 
Titel: Kommunikationschef 
Adress: Pilotvägen 3, 01530 VANDA 
Postadress: PB 50, 01531 VANDA 
Telefon: +358 20 708 000 
E-post: comms(at)inavia.fi 

3. Dataskyddsansvarig Kontaktuppgifter för Finavia Abp:s dataskyddsansvarig: 
E-post: tietosuojavastaava(at)finavia.fi  
Telefon: +358 20 708 2828 

4. Namn på behandlingen och service-
beskrivning 

Insamling av Finavia Abp:s pressmeddelandebeställningar på Finavias 
webbplats och förmedling av beställningsuppgifter 

Denna dataskyddsbeskrivning gäller endast beställningar som görs på 
Finavias webbplats: 

Pressmeddelanden som har producerats av Finavia kan beställas på 
Finavias webbplats. Finavia ansvarar för insamlingen av de beställar-
uppgifter som mottagits på webbplatsen och överföringen av uppgif-
terna till STT Viestintäjärjestelmät Oy (nedan ”STT”). De överförda be-
ställningsuppgifterna sparas i STT:s register för distribution av press-
meddelanden. 

Beställning av pressmeddelanden på STT:s webbplats och tjänsten för 
distribution av pressmeddelanden: 

Pressmeddelanden från många organisationer, såsom Finavia, kan 
även beställas på STT Infos webbplats. Alla beställningsuppgifter kom-
mer då att behandlas i sin helhet av STT.  

Oavsett på vilket sätt Finavias pressmeddelanden beställs, ansvarar 
STT i egenskap av personuppgiftsansvarig för all behandling av per-
sonuppgifter i STT Infos tjänst för distribution av pressmeddelanden i 
enlighet med deras dataskyddsklausul. 

5. Syftet med behandlingen av per-
sonuppgifter och den rättsliga 
grunden för behandling 

Syftet med Finavias behandling av personuppgifter är att samla in och 
överföra beställaruppgifterna för Finavia Abp:s pressmeddelanden till 
leverantören av distributionstjänsten som upprätthåller och ansvarar 
för det register som används för distributionen. 

Den rättsliga grunden för Finavias behandling av personuppgifter är 
den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade in-
tresse för att Finavia ska kunna bedriva sin affärsverksamhet effektivt 
genom att erbjuda sina informationstjänster till sina kunder med hjälp 
av en beställning på sin webbplats. 

https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/finavia-yrityksena
https://www.sttinfo.fi/
https://www.sttinfo.fi/tilaa
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6. Mottagare av personuppgifter Finavia överlåter de beställaruppgifter som samlats in på Finavias 
webbplats till STT Viestintäpalvelut Oy för att ordna distributionen av 
pressmeddelanden.  

Uppgifterna lämnas inte ut för andra ändamål. 

7. Informationsinnehåll av behand-
lingen 

Beställningsuppgifter som angetts av beställaren på Finavias webb-
plats: 

Beställarens förnamn, efternamn, e-postadress och det företag eller 
den organisation som beställaren representerar (om ifyllt) samt det 
beställda pressmeddelandets språk. 

8. Informationskällor Uppgifterna fås när en beställning av ett pressmeddelande görs på 
Finavias webbplats. 

9. Utlämnande av information och 
överförande av uppgifter till länder 
utanför Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området  

Uppgifterna fås när en beställning av ett pressmeddelande görs på 
Finavias webbplats. 

10. Informationens lagringstid Finavia Abp lagrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning 
och endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften 
som har fastställts i denna dataskyddsbeskrivning. På grund av till-
lämplig lagstiftning kan uppgifterna behöva lagras under en längre tid. 

11. Principerna för dataskydd Personuppgifterna skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgär-
der mot obehörig och/eller olaglig åtkomst, ändringar, förstörelse el-
ler annan behandling, inklusive otillåtet utlämnande och överföring av 
uppgifterna i registret. 

Uppgifterna lagras i elektroniska system, som skyddas av brandväg-
gar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Tillgång till upp-
gifter är begränsat till vissa anställda hos Finavia Abp och andra speci-
ficerade personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbets-
uppgifter. Alla som har tillgång till uppgifterna i registret är bundna av 
tystnadsplikt. 

Finavia Abp iakttar strikta säkerhetskrav för åtkomsthantering och  
-kontroll av sina IT-system. Arbetstagare som hanterar särskilda per-
sonuppgifter som en del av sina arbetsuppgifter utbildas och får in-
struktioner om dataskydd och säkerhetsfrågor på regelbunden basis. 

12. Rätt till insyn och förverkligande Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som har behand-
lats om honom/henne, eller att det inte finns uppgifter om honom/ 
henne, efter att ha meddelat det som är nödvändigt för att söka efter 
uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige informerar samtidigt den 
registrerade om behandlingens regelbundna informationskällor och 
vad uppgifterna används till och vem de regelbundet utlämnas till. 

En registrerad som vill kontrollera information som rör honom eller 
henne på ovan angivet sätt måste lämna in en begäran om det i form 
av ett dokument som undertecknats av honom eller henne eller som 
intygats på annat sätt till den kontaktperson som anges i avsnitt 2 i 
denna dataskyddsbeskrivning eller via formuläret för begäran om in-
formation på Finavias webbplats (https://www.finavia.fi/sv/integri-
tetsskydd). 

https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
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13. Rätt att överföra information från 
ett system till ett annat 

När den registrerade har lämnat sina personuppgifter till den person-
uppgiftsansvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar 
form, har han/hon rätt att få personuppgifter som rör honom/henne 
överförda till en annan personuppgiftsansvarig när: 

a) behandlingen bygger på den registrerades samtycke eller ett av-
tal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige 
och 

b) behandlingen utförs automatiskt och 
c) om överföringen är tekniskt möjlig.  

14. Rätt att återkalla samtycke Om behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades 
samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt 
samtycke. Eventuella ansökningar om återkallande av samtycke måste 
lämnas in i ett egenhändigt undertecknat dokument eller ett likvärdigt 
verifierat dokument, som måste skickas via e-post till den person som 
nämns i avsnitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning. Behandling av per-
sonuppgifter som sker innan samtycke återkallas är dock inte olaglig, 
även om samtycket återkallats. 

15. Rättelse, radering och begränsning 
av information 

Den personuppgiftsansvarige ska utan oskäligt dröjsmål på eget ini-
tiativ eller på begäran av den registrerade rätta, radera eller komplet-
tera felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter 
i registret. Den personuppgiftsansvarige måste också förhindra sprid-
ning av sådana uppgifter om de kan äventyra den registrerades in-
tegritetsskydd eller rättigheter. 

Den personuppgiftsansvarige ska på den registrerades begäran be-
gränsa behandlingen om den registrerade har bestridit riktigheten i 
uppgifterna eller uppmärksammat att behandlingen är lagstridig och 
motsatt sig att uppgifterna raderas och i stället krävt att använd-
ningen ska begränsas. Den personuppgiftsansvarige ska också be-
gränsa behandlingen när den personuppgiftsansvarige inte längre be-
höver personuppgifterna för behandling, men den registrerade anger 
att han eller hon behöver dem för att förbereda, presentera eller för-
svara ett rättsligt anspråk. Dessutom måste den personuppgiftsansva-
rige begränsa behandlingen när den registrerade har motsatt sig be-
handling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen i väntan 
på autentisering om huruvida de legitima skälen för registrering från 
den personuppgiftsansvarige sida åsidosätts av den registrerades skäl. 
Om den personuppgiftsansvarige har begränsat behandlingen av 
ovanstående skäl ska den personuppgiftsansvarige underrätta den re-
gistrerade innan begränsningen av behandlingen tas bort. 

Begäran om rättelse måste göras till den kontaktperson som nämns i 
avsnitt 2 i denna dataskyddsbeskrivning eller via formuläret för begä-
ran om information på Finavias webbplats (https://www.fina-
via.fi/sv/integritetsskydd). 

16. Rätt att överklaga Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga 
tillsynsmyndigheten om Finavia Abp inte har följt gällande tillämpliga 
regler för dataskydd. 

17. Kontakt Den registrerade ska skicka begäran som rör dennes rättigheter skrift-
ligen eller via e-post till den kontaktperson som nämns i avsnitt 2 i 

https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
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denna dataskyddsbeskrivning eller via formuläret för begäran om in-
formation på Finavias webbplats (https://www.finavia.fi/sv/integri-
tetsskydd). 

Finavia Abp kan begära att den registrerade förtydligar sin begäran 
och bekräftar sin identitet innan begäran behandlas. Finavia Abp kan 
vägra att genomföra förfrågan på grundval av gällande lag. 

Finavia Abp svarar på förfrågningar inom en (1) månad från det att en 
begäran framförs, om det inte finns särskilda skäl för att ändra svarsti-
den. 

18. Automatiskt beslutsfattande och 
profilering 

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande och 
inte heller för profilering av registrerade. 

19. Ändring av dataskyddsbeskriv-
ningen 

Finavia Abp utvecklar fortlöpande sin verksamhet och förbehåller sig 
därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att med-
dela detta på sin webbplats. Ändringar kan också göras på grund av 
förändringar i lagstiftningen. Finavia Abp rekommenderar att de regi-
strerade regelbundet håller sig uppdaterade på innehållet i data-
skyddsbeskrivningen. 

20. Uppdateringar av dataskyddsbe-
skrivningen 

14.10.2021: 

På grund av bytet av tjänsteleverantör för distributionen av press-
meddelanden har både beställningsförfarandet och dataskyddsansva-
ret delvis ändrats. STT Viestintäjärjestelmät Oy är personuppgiftsan-
svarig för beställarregistret och Finavia ansvarar endast för in-
samlingen av uppgifter på sin webbplats och överföringen av uppgif-
ter till STT. Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats för att motsvara 
dessa ändringar. Antalet ändringar är så stort att det inte finns någon 
specifik hänvisning till de punkter i texten som har ändrats i förhål-
lande till den tidigare versionen. 

 

https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd
https://www.finavia.fi/sv/integritetsskydd

