DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 GDPR

ANDELSLAGET OPTOWEST
FÖRTECEKNING ÖVER REGISTER MED PERSONUPPGIFTER
Registeransvarig

Andelslaget Optowest, FO-nummer 2377566-9
Adress: Andelslaget Optowest c/o Papper % Hus Ab, PB 50, 10601
Ekenäs

Person som svarar
för registerärenden

Yngve Källberg
telefon 040 554 6845, e-post yngve.kallberg@optowest.fi

REGISTRETS NAMN

Medlem- och ägarförteckning
(även icke-medlem som har inbetalt andel eller återbetalningsbar
fiberanslutningsavgift)

GRUND FÖR REGISTRERING

Lag om andelslag
14.6.2013/421
Andelslagets stadgar

ÄNDAMÅL

Administration av andelslagsmedlemmar
Uppgifter till bokslut
Kallerser, brev och meddelanden till andelslagsmedlemmar

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen
Ansökan om medlemskap
Fiberanslutningsavtal

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Medlemsnummer
Adress till medlem
Telefonnummer
e-postadress
Kontaktpersonens uppgifter i fråga om företag eller samfund
Datum för medlemskap
Inbetald andel
Datum för inbetald andel
Inbetald fiberanslutningsavgift
Datum för inbetald fiberanslutningsavgift
Installationssdress till fiberanslutning
Fastighetsnummer för fiberanslutning
Anteckning om överföring av fiberanslutnig

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom till
samarbetspart som handhar fakturering och utskick av kallelser och
brev till medlemmar

REGISTRETS NAMN

Förteckning över tidigare medlemmar

GRUND FÖR REGISTRERING

Lag om andelslag
14.6.2013/421

ÄNDAMÅL

Administration av tidigare andelslagsmedlemmars andelar och
fiberanslutningar

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen
Ansökan om utträde ur andelslaget

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Medlemsnummer
Datum för utträde
Datum för medlemskap
Inbetald andel
Datum för inbetald andel
Återbetald andel
Datum för återbetald andel
Inbetald fiberanslutningsavgift
Datum för inbetald fiberanslutningsavgift
Återbetald eller överförd fiberanslutningsavgift
Datum för återbetald eller överförd fiberanslutning
Installationsadress till fiberanslutning/fiberanlutningar
Fastighetsnummer för fiberanslutning
Anteckning om överföring av fiberanslutnig

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom till
samarbetspart som handhar fakturering

REGISTRETS NAMN

Abonnentregister

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Intresseavvägnig

ÄNDAMÅL

Underlag för fakturering
Utskick av meddelanden till abonnenter
Önskemål om bortkoppling och påkoppling av förbindelse
Fullgöra våra förpliktelser gentemot abonnenter

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Medlemsnummer
Kundnummer för fakturering
Adress
Faktureringsadress
Telefonnummer
e-postadress
Förbindelsens kod
Installationsadress
Kontaktuppgift till användare/innehavare om inte medlem
Anteckningar om förbindelsen (påkopplas/avstängs)

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter utlämnas enbart till samarbetspart som handhar
fakturering

REGISTRETS NAMN

Faktureringsregister
Abonnenter
Andelslagsmedlemmar
Övriga

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Intresseavvägning

ÄNDAMÅL

Fakturering
Reskontra

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Kundnummer för fakturering
Faktureringsadress
Telefonnummer
e-postadress
Förbindelsens kod
Installationsadress

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter utlämnas inte till tredje part förutom till
samarbetspart som handhar fakturering och bokföring

REGISTRETS NAMN

KeyCom planeringsverktyg
Kontaktuppgifter till abonnenter och markägare

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Intresseavvägning

ÄNDAMÅL

Planering
Instruktioner till samarbetspartner (planerare, entreprenörer,
installatörer)

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Placeringslov av markägare
Lantmäteriverkets register
Befolkningsregistret
Avtal med abonnent

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Adress
Telefonnummer
e-postadress
Kod på anslutning
Installationsadress
Installationsadressens koordinater

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas ut till samarbetspart enbart vid planering och
bygge av fibernätverk.

REGISTRETS NAMN

KeyNet-register
Abonnenter
Potentiella abonnenter

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamhet
Intresseavvägning

ÄNDAMÅL

Planering
Upprätthållande och information om förbindelser
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, upprätthålla
kundrelation
Marknadsföring
Besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen
Avtal med abonnent

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Adress
Telefonnummer
e-post
Installationsadress
Intresseanmälan samt datum
Uppgifter om förbindelser
Uppgifter om åtgärder hos och kontakter med abonnent

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas ut till samarbetspart enbart för installation av
förbindelse.

REGISTRETS NAMN

Förbindelseregister

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Förordning av myndighet

ÄNDAMÅL

Administration av förbindelser

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Abonnentregister

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Kod på anslutning
Central
Switch
Port
IP-nummer

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas ut till samarbetspart enbart för installation av
förbindelse samt för att åtgärda ett fel eller störning i nätverket.

REGISTRETS NAMN

Fastighetsregister

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation

ÄNDAMÅL

Planering
Placeringslov

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Lantmäteriverkets register
Befolkningsregistret

UPPGIFTER I REGISTRET

Fastighetens namn
Fastighetens registernummer
Kontaktuppgifter till ägare, namn, adress

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgift kan delges till samarbetspart vid planering,
placeringslovsbegäran och vid bygge av fibernätverk

REGISTRETS NAMN

Störningsregister

GRUND FÖR REGISTRERING

För verksamheten
Förordning av myndighet

ÄNDAMÅL

Uppfölja och uppfylla säkerhetskrav
Uppfylla myndighetsförordningar och rapportering till myndighet
Uppföljning av störningar
För utveckling

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Av den registrerade personligen
Abonnentregister

UPPGIFTER I REGISTRET

Namn
Datum för kontakt
Felbeskrivning
Åtgärder
Åtgärdat datum
Utvärdering av orsak

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFT

Personuppgifter lämnas ut till samarbetspart enbart för att åtgärda ett
fel eller störning i nätverket.
Personuppgift lämnas till myndighet på förfrågan av myndighet

Tid för sparandet av personuppgifter
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de
ändamål som uppgifterna samlades in. Andelslaget Optowest kan spara uppgifterna längre om det behövs
för att följa lagkrav eller för att bevaka Andelslaget Optowests rättsliga intressen.

Skydd av personuppgifter
Andelslaget Optowest har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot
otillbörlig åtkomst, förändring och radering
Personuppgifter sparas i databaser eller tabeller som är skyddad på ett sådant sätt att utomstående inte har
tillgång till dem. Endast de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem
genom behörighetsstyrning.
Dina rättigheter
Andelslaget Optowest ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Andelslaget Optowest kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller
komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att Andelslaget Optowest behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller
meddelande förutom stadgeenliga kallelser kan du när som helst skriftligen anmäla detta till Andelslaget
Optowest. När Andelslaget Optowest har mottagit din anmälan kommer Andelslaget Optowest att upphöra
med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett
registerutdrag från Andelslaget Optowest om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen
med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i
registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats
in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som
används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga
rättigheter som anges ovan.
Begäran om att kontrollera, korrigera eller radera uppgifterna skickas i skriftligt format med underskrift till
den person som svarar för registerärenden.
Uppsägning av medlemskap i Andelslaget Optowest sker enligt andelslagets stadgar.
Förändrigar i dataskyddsbeskrivningen
Andelslaget Optowest har rätt att när som helst ändra denna dataskyddsbeskrivning.

