
 Kronoby kommun 
 Kruunupyyn kunta 
 

  
  

 
 
Dataregistrets namn 
 
 
 

Abilita dagvård 

Dataregistrets ägare / 
Registerhållare  
 
 

Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 Kronoby 
06 8343000 

Dataregistrets 
ansvarsenhet och -person 

Bildningssektorn 
Carina Ahlström 
E-post: carina.ahlstrom@kronoby.fi 

Kommunens 
Dataskyddsanvarig 

ICT-ansvarig Thomas Hongell  
0505480880 
thomas.hongell@kronoby.fi 

Dataregistrets 
användningsändamål 
 
 

Skötsel av lagstadgade uppgifter inom småbarnspedagogiken. 
Registrering av data som berör dagvårdens verksamhet. Barnets och 
vårdnadshavarnas grunduppgifter: namn, personbeteckning, 
kontaktuppgifter, hemkommun, språk, familjemedlemmar, övriga 
nödvändiga uppgifter som behövs för organiseringen av servicen. 
Uppgifter om dagvårdsansökan, barnets placering, närvaro- och 
frånvarotider. Uppgifter som hör till fakturering och vårdnadshavarnas 
inkomstuppgifter. 
Uppgifter om programmets användare: namn, personbeteckning, 
kontaktuppgifter. Personalens arbetstidsplanering och förverkligande 
samt familjedagvårdarnas kostnadsersättningar och lönetillägg. 
 

Datakälla 
 
 
 

Uppgifter från dagvårdens verksamhet. (antal vårddagar, 
kontaktuppgifter, faktureingsunderlag etc.) Barnets uppgifter: Barnets 
vårdnadshavare, ansökan och befolkningsregistret. 
Vårdnadshavarnas uppgifter: Av vårdnadshavarna själva, ansökan och 
befolkningsregistret. 
Uppgifter som uppstår under hantering av ärendet. 
Personalens arbetstidsplanering från Titania arbetstidssystem. 

Data från och med år 
 
 

 

Uppdateringsfrekvens 
 

Kontinuerlig uppdatering 

Datans offentlighet / 
sekretess 
 

Sekretessbelagda uppgifter 
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 Kronoby kommun 
 Kruunupyyn kunta 
 

  
  

 
 
 

Offentligadress till 
datasystemet  
 

Nej 

Offentliga uppgifter 
(gruppvis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistikupppgifter 

Sekretessbelagda uppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personuppgifter 
Bankkontouppgifter 
 
 
 
 

Rätt till insyn Kunden har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som lagrats om 
honom eller henne. En begäran om att få kontrollera sina personuppgifter 
skall göras till detta registers ansvarsperson/-enhet. Begäran om 
granskning görs med ett egenhändigt underskrivet eller genom ett annat 
tillförlitligt säkrat dokument. Begäran om granskning går inte att göra 
per telefon. Då man begär uppgifter går det också att använda sig av 
modellblankett som finns hos dataombudsmannen. 

Rätt att begära ändring i 
uppgifterna 

Kunden har rätt att begära korrigering eller uppdatering av felaktiga 
personuppgifter. Rättelseyrkan skall riktas mot detta registers 
ansvarsperson/ -enhet. 
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