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REGISTERBERSKRIVNING OCH INFORMATIONSBLANKETT  
(Personuppgiftslagen 10 § och 24 §) 
Denna blankett innehåller både registerbeskrivningens uppgifter(10 §) samt information till den registrerade över 
användningen av personuppgifter (24 §). 
Uppdaterad       2011 

 
 
1. Registerförare 
    

 
Namn 
Lovisa stad  / Grundtrygghetscentralen  
 
Postadress                                                                               Postnummer                            Telefon 
PB 88                                                         07901 Lovisa        (019) 555 1  
 
Besöksadress 
Degerbygatan 21 

 
2. Registerärendenas 
handläggare och 
kontaktperson  

 
Namn 
Pia Lindroos, förvaltningens byråsekreterare 
tfn 0440 555 352 
Grundtrygghetscentralen 
Degerbygatan 21, PB 88, 07901 Lovisa  

 
3. Registrets namn 

 
Veteranrehabiliteringens klientregister 

 
 
4. Syftet med behandling 
av personuppgifter 
     

 
Att sköta frontmannarehabiliteringen i enhet med lagen om 
rehabilitering av frontveteraner.  

5. Registrets datainnehåll  
 
 

Veteranens namn, födelsetid, adressuppgifter samt uppgifter om 
beviljad rehabilitering.   

6. Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Uppgifterna fås och upprätthålls genom information från veteranen 
eller hans representant. Person- och adressuppgifter för veteraner i 
Lovisa och Lappträsk fås ur befolkningsregistret.   

7. Regelmässigt 
utlämnande av uppgifter 

Registerföraren överlämnar inte veteranernas personuppgifter till 
utomstående, om inte myndighetsagerande i Finland så kräver.  

8. Översändande av 
uppgifter utanför EU eller 
EES 

Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.  
 

9. Principer för skyddet av 
registret 

Uppgifterna i registret är sekretessbelagda. Anställda som behandlar 
uppgifterna har tystnadsplikt som gäller även efter avslutat 
anställningsförhållande. Uppgifterna får användas endast av 
förvaltningens byråsekreterare och seniorservicens serviceansvariga.   
 
Manuellt material  
Materialet förvaras i låsta utrymmen och arkiveras i enlighet med 
arkiveringsdirektiven i patient/klientmappar. 

 
 



 2 

Elektroniskt lagrat material   
Apparatur och program som upprätthålls av Lovisa stad är skyddade 
och säkrade enligt dataskyddsregler. Veteranrehabiliterings- och 
adressregisteret är sparat i excel-format. Arbetstagarna har 
undertecknat en datasekretessförbindelse gällande användning av 
datasystem.  

10. Granskningsrätt   Enligt personuppgiftslagen 26 § har vara och en rätt att få veta vilka 
uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att 
registret inte innehåller uppgifter om honom.  
Enligt personuppgiftslagen 27 § inskränks granskningsrätten om 
informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa 
eller vård eller för någon annans rättigheter.  
Begäran om granskning av uppgifter görs till hälsocentralens vårdenhet 
skriftligt och egenhändigt undertecknat på skild blankett. 
Patienten/klienten ges möjlighet att bekanta sig med uppgifterna i 
vårdenheten eller uppgifterna ges skriftligt. Granskningsrätten 
förverkligas utan dröjsmål, användningen av rätten är avgiftsfri en gång 
per kalenderår. Om registeransvarige inte godkänner registrerades 
begäran om granskning, skall han ge ett skriftligt intyg om detta. I 
intyget skall nämnas skälen till att rätt till granskning inte har godkänts. 
Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för 
behandling. 

11. Rätt att kräva rättelse 
av uppgifter  

Enligt personuppgiftslagen 29 § skall den registeransvarige utan 
obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade 
rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett 
personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen 
är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
Begäran om rättelse av uppgifter görs till hälsocentralens vårdenhet 
skriftligt och egenhändigt undertecknat på skild blankett. I begäran bör 
definieras vilka uppgifter rättelseyrkan gäller samt på vilken grund. 
Rättelsen utförs utan dröjsmål.  
Om registeransvarige inte godkänner registrerades yrkande på rättelse,  
ska han ge ett skriftligt intyg om detta. I intyget skall nämnas skälen till 
att yrkandet inte har godkänts. Den registrerade kan föra saken till 
dataombudsmannen för behandling. 

 

 
 


