DATASKYDDSBESKRIVNING
Datum för upprättande 01.03.2021
REGISTRETS NAMN
1. Personuppgiftsansvarig

Det internationella jämställdhetspriset
Namn
Social- och hälsovårdsministeriet

Adress
Social- och hälsovårdsministeriet, Sjötullsgatan 8, PB 33, 00023
Statsrådet.
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)
Social- och hälsovårdsministeriet, 0295 16001 (Statsrådets växel)
kirjaamo(at)stm.fi
2. Kontaktperson i ärenden som gäl- Namn och kontaktuppgifter
ler registret
Sami Siltanen
Projektkoordinator
Avdelningen för arbete och jämställdhet
Jämställdhetsenheten
Social- och hälsovårdsministeriet
förnamn.familjenamn(at)stm.fi
+358509117397 / 0295163015
Tanja Auvinen
Direktör
Avdelningen för arbete och jämställdhet
Jämställdhetsenheten
Social- och hälsovårdsministeriet
förnamn.familjenamn(at)stm.fi
0295163715 / 0503134898
3. Dataskyddsombud

Namn och kontaktuppgifter
Social- och hälsovårdsministeriet: Lassi Kauttonen; stmtietosuojavastaava(at)stm.fi, tfn 0295 16001 (växel)

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Jämställdhetspriset syftar till att uppmuntra jämställdhetsdebatten i en global kontext. Priset tilldelas en person eller aktör som
har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. Priset omfattar ett penningpris som pristagaren
inte får för eget bruk, utan som ska riktas till ett understödsobjekt
som stärker kvinnornas ställning. Priset delas ut i samarbete med
Tammerfors stad. Vi behandlar personuppgifter med anknytning
till jämställdhetspriset med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av

allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning.

6. Rättslig grund för behandling av
personuppgifter

7. Kategorier av personuppgifter
och datainnehåll i registret

Statsrådet fattade ett principbeslut om inrättande av ett internationellt jämställdhetspris hundraårsjubileet av Finlands självständighet till ära den 21 juni 2017.
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Behandlingen av de personuppgifter som införs i registret grundar sig på statsrådets principbeslut om inrättande av
ett internationellt jämställdhetspris hundraårsjubileet av Finlands
självständighet till ära den 21 juni 2017.

8. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om nomineraren: Personens namn och kontaktuppgifter
(postadress, telefonnummer, e-postadress)
Uppgifter om kandidaten: Namn, kontaktuppgifter, motivering till
förslaget
Uppgifterna fås från kandidatblanketten.

9. Integration med andra system

Ingen integration.

10. Regelmässigt utlämnande av
uppgifter
11. Överföring av personuppgifter
till tredjeland eller en internationell
organisation

Personuppgifter behandlas i de tjänster som tillhandahålls av
statsrådet.
Personuppgifter överförs utanför EU och EES-området under de år
då priskommittén har medlemmar som kommer från en stat utanför dessa områden.

12. Bevaringstid för personuppgifter
eller kriterier för att fastställa bevaringstiden
13. Avses uppgifterna i registret användas för något annat ändamål än
det för vilket de samlades in?
14. Principer för skyddet av registret

Uppgifterna förstörs efter att priset har delats ut.

Nej.

A. Manuellt material (förvaringsplats och skydd)
Inget manuellt material.
B. Uppgifter som behandlas digitalt (principer för användarrättigheter till registret och övervakning av användningen samt fysiskt
skydd av anordningarna)
Endast personer som den personuppgiftsansvarige har befullmäktigat kan komma åt personuppgifterna, och dessa personer
har tystnadsplikt. Det datanät och den IKT-utrustning där registret ligger har skyddats med tekniska åtgärder. IKT-utrustningen
är placerad i ett låst och övervakat utrymme. Registret är utformat för behandling av personuppgifter.

15. Tillgång till uppgifter och rätt till
inspektion

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret. Begäran riktas till den aktör som avses i punkt 2.

16. Rätt att få en uppgift rättad

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktig registeruppgift som gäller hen. Begäran riktas till den aktör som avses i
punkt 2.

17. Rätt att radera uppgifter
18. Rätt att lämna in klagomål till en
tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att kräva att hens uppgifter raderas.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet på dataombudsmannens byrå om den registrerade anser
att behandling av personuppgifterna bryter mot bestämmelserna i
dataskyddsförordningen.
Registret har ingen extern webbtjänst.

18. Användning av kakor

