
 
 
 

Läs ifyllningsdirektiven innan du fyller i 
registerredogörelsen. Använd bilagor vid 
behov. 

REDOGÖRELSE FÖR REGISTER-  OCH 
DATASKYDD 
Europaparlamentets och -rådets förordning 2016/679

Blanketten bevaras i stiftelsens arkiv. 
 

1a 
Registerförare  
 
 

Namn 

Arne	Ritari-säätiö	sr	
Adress 

c/o Finlands Lionsförbund rf 
Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. tjänstetelefon, e-postadress) 

e-post ars@lions.fi 

2 
Kontaktperson i 
registerärenden 
 

Namn 

Ombudsman – sekreterare Timo Haasto 
Adress 

Kauppilankuja 51, 03400 VICHTIS 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. tjänstetelefon, e-postadress) 

Tel. 0500-606321, e-post ars@lions,fi. Personligt enl. överenskommelse på Finlands 
Lionsförbunds kansli, adress Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS 

3 
Registrets 
namn 

 
Arne Ritari –säätiös personregister 

4 
Avsikten med 
behandling av 
persondata 
 

 
För att stöda verksamheten och för att uppbevara de i punkt 5 nämnda uppgifterna, 

5 
Registrets 
datainnehåll 

 
Bidragsansökningar i vilka finns kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och e-
postadress. 
 
Gällande Lionsriddare och Pro Riddare och premierade nämns vederbörandes namn, 
klubb sant bevillningsdag. 
 
Gällande de administrativa funktionärerna och distriktens kommittéordförande finns i 
registret namn, post- och e-postadress samt klubb 

6 
Stadgeenliga 
datakällor 

 
Uppgifterna får man i allmänhet av klubbarna i samband med olika ansökningar, från 
Finlands Lionsförbund rf:s lionsdistrikt samt av den registrerade själv. 
 
 

Uppgjord datum: 
15.5.2018	
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7 
Stadgeenliga 
överlåtelser av 
data  
 

 
Uppgifter överlåts åt Finlands Lionsförbund rf, åt personer som i lionsdistrikten och i 
klubbarna sköter motsvarande ärenden, åt stiftelsens styrelse och administrativa funktionärer 
samt åt person som nämns i registret gällande hens egna uppgifter.  
 
Namnen på Lionsriddare och Pro Riddare och premierade, klubb samt bevillningsdag 
publiceras även på stiftelsens webbplats som finns på internet.  
 

8 
Överlåtelse 
av data 
utanför EU 
eller EES 

	
Överlåts	inte.	

9 
Principer för 
registerskydd 

A Manuellt material 

 
B Uppgifter som databehandlas 

Uppgifterna finns i ett ADB-system som är skyddat med lösenord. 
 
Stiftelseuppgifterna är namnen på styrelsens medlemmar, funktionärer och distriktens AR-
kommittéordförande samt kontaktuppgifterna publiceras med vederbörande personers 
medgivande på Arne Ritari-stiftelsens webbplats. 

10 
Rätt att 
granska 

 
Varje person som noteras i registret har rätt att granska de uppgifter som registrerats om 
hen.  
Stiftelsens revisorer har rätt att granska uppgifterna. 
 
Uppgifterna kan granskas enl. överenskommelse med ombudsmannen om tid och plats. 
 
 

11 
Rätt att kräva 
att data 
korrigeras 

	
Eventuella	korrigeringar	och	rättelseyrkanden	bör	riktas	till	ombudsmannen,	adress	Arne	
Ritari-säätiö	sr,	c/o	Finlands	Lionsförbund	rf,	Kyrkobyvägen	10,	00700	HELSINGFORS	

12 
Övriga 
rättigheter som  
ansluter sig till 
behandlingen av 
persondata 
 

	

Översättning	av	den	finska	originaltexten	8.1.2019/BVL




