Privacy Policy Leschehemmet
Allmänt
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i samtliga av EU:s
medlemsländer. Förordningen likställs med lag och föreskriver flera rättigheter för den enskilde vid
behandling av dess personuppgifter. Denna integritetspolicy är ett utryck för Lesche hemmets
dataskyddsprinciper och det sätt Lesche hemmet arbetar på för att skydda de personuppgifter som
behandlas i verksamheten.
Principer
Lesche hemmet arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt fullfölja följande huvudprinciper vid
behandling av personuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Transparens –
Laglydighet –
Sekretess –
Ändamålsbegränsning –
Uppgiftsminimering –
Korrekthet –
Lagringsminimering –

Rättigheter som datasubjekt
Du som datasubjekt har någon eller några av följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter
som vi behandlar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Få tillgång till dina personuppgifter
Få felaktiga uppgifter rättade
Få dina uppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
Få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
Få rätt att begränsa behandlingen
Rätt till dataportabilitet
Lämna in klagomål till Tietosuojavaltuutettu
Rätt att hindra behandling baserat på samtycke genom att dra tillbaka samtycket

Vilka rättigheter du har varier beroende på syftet och den lagliga grunden för behandlingen. För att
få hjälp med att veta vilka rättigheter du har gällande just dina personuppgifter och hur du kan utöva
dessa rättigheter, vänligen kontakta: carin.stenvall@leschehemmet.fi
Hantering av personuppgifter
I denna sektion finner du hur vi på Lesche hemmet hanterar personuppgifter, vilka typer av
personuppgifter behandlas, med vilken laglig grund och för vilka ändamål. Lesche hemmet kan
komma att behandla även andra uppgifter än de som är beskrivna nedan. Vid sådan behandling
meddelas du som datasubjekt alltid om behandlingen. Lesche hemmet tillämpar alltid minst de
dataskyddsprinciper och säkerhetsåtgärder som beskrivs i denna policy vid behandling av
personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlas?
Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk person. De personuppgifter
som Entrepreneurs Academy behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och foton i
den mån föreningen är i behov av dessa uppgifter.

Ändamålet med behandlingen
Lesche hemmet behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig de tjänster vi
tillhandahåller som ett servicehem, för att kunna ge dig information om vår verksamhet och för att
meddela om evenemang och händelser i Lesche hemmet. Personuppgifter kan även komma att
användas för statistik och analys.
Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
Lesche hemmet behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål vanligtvis på grund av ett
avtal mellan oss och dig som kund. I åtskilliga fall baserar föreningen även sin behandling av
personuppgifter på ett legitimt intresse att göra det samt på skyldighet enligt lag.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Lesche hemmet lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt med h änsyn till
ändamålet för behandlingen. Lagringstiden är normalt avtalets längd. Lesche hemmet gör vid
lagringstidens slut en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om
lagringen baseras på en annan laglig grund gör Lesche hemmet årligen en bedömning på om
behandlingen av personuppgifter kan fortsätta. Om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna inte kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
Delande av information till tredje part
Lesche hemmet kan komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer. Vid sådana
delningar behandlas dina personuppgifter alltid konfidentiellt och skyddas med l ämpliga
säkerhetsåtgärder. Detta säkerställs genom skriftliga avtal som förhindrar att tredje part kan
använda dina uppgifter för egna ändamål.

Säkerhet
Lesche hemmet arbetar ständigt för att säkerställa att sekretess råder kring de personuppgifter
föreningen behandlar. Detta innebär att rutiner finns för att upprätthålla en god IT-säkerhet och för
att förebygga dataintrång. Vid en eventuell personuppgiftsincident har Lesche hemmet färdighet att
rapportera detta till Tietosuojavaltuutettu inom 72 timmar.
Ändring i policyn
Lesche hemmet förbehåller rätten att uppdatera denna policy i enlighet med nya lagar och regler
samt vid en ändring av rutiner. Vi rekommenderar att du som datasubjekt regelbundet håller dig
uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas genom att se över vår dataskyddspolicy. Vid
större förändringar kommer du att informeras genom någon av Lesche hemmets
informationskanaler.
Kontaktuppgifter
Lesche hemmet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom
ramen för Lesche hemmets verksamhet. Du kan när som helst kontakta föreningen via
carin.stenvall@leschehemmet.fi vid frågor om dina personuppgifter.

Adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
Hemsida: https://leschehemmet.fi
FO-nummer: 0234766-5

