
Pensionsskyddscentralen  Dataskyddsbeskrivning  1 (4) 
  
 
 16.12.2020 

 

 

Dataskyddsbeskrivning   

Personuppgiftsansvarig  

Pensionsskyddscentralen (PSC)  
Besöksadress: Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors 
Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN  
Telefon: 029 411 20  
Internet:  www.etk.fi  

Kontaktperson i ärenden gällande registret  

Namn: Johanna Louhimies  
Telefon: 029 411 2326  
E-post: johanna.louhimies@etk.fi  

Dataskyddsombud  

Namn: Marita Silmunmaa   
Telefon: 029 411 2383  
E-post:  marita.silmunmaa@etk.fi  

Registrets namn   

Uppgifter om Pensionsskyddscentralens webbtjänster  

Grunderna för behandlingen av personuppgifter  

Upprätthållandet av registret och behandlingen av personuppgifter grundar 
sig på lagen om Pensionsskyddscentralen (PSCL 2 §), enligt vilken Pensions-
skyddscentralen bl.a. ska främja och samordna verkställigheten och utveckl-
ingen av arbetspensionsskyddet, främja samarbetet mellan pensionsanstal-
terna i uppgifter som förutsätter samverkan mellan pensionsanstalterna och 
sköta uppgifter som hänför sig till pensionsanstalternas samverkan, ge pens-
ionsanstalterna rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tillämp-
ningspraxis samt informera och ge råd om arbetspensionerna.  

Användningsändamål för personuppgifterna  

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:   
  

- uppföljning av användningen av webbtjänster, för att föra statistik 
samt för användarenkäter för att utveckla och förbättra tjänsterna  

- sända nyhetsbrev    
- behandling av respons  
- mätning av reklams effektivitet och omfattning  
- utveckling och testning av tjänster.   

http://www.etk.fi/
mailto:marita.silmunmaa@etk.fi
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Registrets datainnehåll   

Registret innehåller personuppgifter om de arbetspensionsförsäkrade, andra 
kunder och Pensionsskyddscentralens intressegrupper.   
  
Vid uppföljningen av och statistiken över webbplatserna (Etk.fi, Arbetspens-
ion.fi, Arbetspensionslagstiftningen, Författningstjänsten och Statistikdata-
bas) används kakor (cookies). Med IP-adresserna samlas bland annat följande 
uppgifter in:  
  

- adresser på besökta sidor (URL)  
- webbläsarversion och språkinställningar  
- besökarens operativsystem och skärmupplösning  
- tidpunkten för besöket  
- om besökaren har besökt sidorna tidigare och när i så fall  
- från vilken adress besökaren kommer till webbtjänsten  
- besökarens geografiska position  
- antalet sidor som besökts på webbplatsen.  

  
Kakor används också i insticksprogram som produceras av tredje part. Pro-
grammen kan till exempel vara knappar med vilka man delar innehåll och in-
bäddade videor. Kakor används också för reklamstatistik och för att mäta ef-
fektivitet.  
  
Dessutom innehåller registret   

- de registrerades namn och kontaktuppgifter (respons, beställningar av 
nyhetsbrev och publikationer).  

Tiden då uppgifterna bevaras  

Uppföljnings- och statistikuppgifterna sparas tills vidare för att det ska vara 
möjligt att utveckla och förbättra tjänsterna. Användaren kan ta bort kakorna 
genom inställningarna på sin webbläsare. Genom att ta bort kakorna hindras 
att uppgifter används på ovan nämnda sätt.  
  
Uppgifter som ges i samband med respons tas bort halvårsvis.  
  
Uppgifter som getts för prenumeration av nyhetsbrev/beställning av publikat-
ioner sparas så länge de behövs för att skicka de beställda breven/publikat-
ionerna eller tills brevprenumeranten/publikationsbeställaren annullerar sin 
beställning.  

Regelmässiga uppgiftskällor  

Uppgifterna i registret fås av de registrerade.  
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Regelmässigt utlämnande av uppgifter  

Pensionsskyddscentralen lämnar ut personuppgifter enligt avtal till   
  

- sina tjänsteproducenter  
- Google och Facebook.  

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES  

I vissa situationer kan uppgifter om kakor sändas från registret till områden 
utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Den registrerades namn, e-postadress eller andra kontaktuppgifter eller orga-
nisationens namn och postadress sänds inte utanför Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Principerna för skyddet av registret  

Personuppgifter får endast behandlas av personer som har rätt till det i enlig-
het med sin användarbehörighet. Tillgången till personuppgifter, apparater 
och servrar är begränsad till de personer vilkas arbetsuppgifter förutsätter 
det. Pensionsskyddscentralen övervakar användningen av sina it-system och 
de personuppgifter som de innehåller.   
  
De personer som behandlar uppgifterna omfattas av lagstadgad sekretess-
plikt och har dessutom undertecknat en separat tystnadsförbindelse.  

Den registrerades rätt att granska uppgifterna  

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få veta vilka 
uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister el-
ler att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Den som vill 
granska uppgifterna om sig själv ska begära granskning av uppgifterna hos 
Pensionsskyddscentralens dataskyddsombud.  

Den registrerades rätt att kräva rättelse av uppgifter  

De registrerade har rätt att be Pensionsskyddscentralen rätta felaktiga upp-
gifter om sig själva. Begäran ska framställas till registrets kontaktperson som 
namnges i denna dataskyddsbeskrivning.   

Den registrerades övriga rättigheter  

Den registrerade har rätt att avbeställa nyhetsbrev och publikationer genom 
att meddela det till registrets kontaktperson som namnges i denna data-
skyddsbeskrivning.  

Den registrerades rätt att klaga  
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Om Pensionsskyddscentralen inte tillmötesgår den registrerades begäran, ska 
Pensionsskyddscentralen utan dröjsmål och senast inom en månad från att 
ha tagit emot begäran informera den registrerade om orsakerna till det och 
om möjligheten att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.  

 


	Personuppgiftsansvarig
	Kontaktperson i ärenden gällande registret
	Dataskyddsombud
	Registrets namn
	Grunderna för behandlingen av personuppgifter
	Användningsändamål för personuppgifterna
	Registrets datainnehåll
	Tiden då uppgifterna bevaras
	Regelmässiga uppgiftskällor
	Regelmässigt utlämnande av uppgifter
	Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
	Principerna för skyddet av registret
	Den registrerades rätt att granska uppgifterna
	Den registrerades rätt att kräva rättelse av uppgifter
	Den registrerades övriga rättigheter
	Den registrerades rätt att klaga

