Kronoby kommun
Kruunupyyn kunta

Dataregistrets ägare

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
06 8343 000
kronoby.kommun@kronoby.fi

Kontaktperson i
ärenden angående
registret

Bildningssektorn
Hanna Lindholm
hanna.lindholm@kronoby.fi

Registrets namn

E-bokningskalender

Kommunens
Dataskyddsanvarig

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

Ändamålet med
behandlingen av
personuppgifter

Bokningskalendern erbjuder arrangörer av evenemang möjlighet
att själva ansöka om tider i bokningskalendern.
Den registeransvariga kan använda bokningskalendern för att
informera användarna om förändringar i bokningar.
Användarna kan på egen hand avboka sina bokningar via
bokningsadministrationssystem.

Registrets datainnehåll

I samband med att användare registreras krävs följande uppgifter:
– För- och efternamn, adress (faktureringsadress), e-postadress
(användarnamn) och telefonnummer
I samband med att organisation registreras krävs följande
uppgifter:
– Organisationens namn och faktureringsadress
– Kontaktpersonens för- och efternamn, adress, postanstalt och
postnummer, e-postadress (användarnamn) och telefonnummer

Regelmässiga
uppgiftskällor

De uppgifter som användaren anger i samband med
registreringen

Regelmässigt
utlämnande av uppgifter

Uppgifterna förmedlas inte till utomstående. Uppgifterna överförs
till bokningskalenderns upprätthållare. Användaren registrerar sig i
en bokningskalender. Användaren gör denna registrering enligt
eget val.

Översändande av
uppgifter utanför EU
eller EES

Uppgifterna förmedlas inte till utomstående.
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Principerna för skyddet
av registret

B ADB-register

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

Rätt att begära ändring i
uppgifterna




Vissa personer vid Kronoby kommun som är involverade i
bokningskalendern samt personalen vid den tekniska leverantören
Ab Creamarketing Oy som ansvarar för att portalen tekniskt
fungerar. Uppgifterna om användare som registrerat sig i
bokningskalendern finns i bokningskalendersystemet. Systemet är
skyddat med brandmur.
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