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Registeransvarig och kontaktuppgifter 
VVS Föreningen i Finland rf 
FO-nummer  0222656-4 
Adress  Cittertorget 5, 00420 Helsingfors 
E-post  info@vvsfinland.fi  
Webbsida www.vvsfinland.fi  
 
Verksamhetsledare Siru Lönnqvist; siru.lonnqvist@vvsfinland.fi, 050 512 4369  

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden 
VVS Föreningen i Finland rf upprätthåller ett medlemsregister för att identifiera medlemmarna och för 
kontaktverksamheten till medlemmarna: information, möteskallelser samt föreningens medlemstidning samt 
annan kommunikation i anknytning till medlemskapet. 
 
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av 
särskilda kategorier av personuppgifter) i EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Beträffande nationell lagstiftning 
finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. 
 
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna 
inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen. 
 
Registrets innehåll 
Grundläggande uppgifter om medlemmen: 
Medlemmens kön, för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelseår, inskrivningsdatum, 
medlemskap, lokalavdelning, faktureringsuppgifter, företag, titel. 
 
Information som uppstår på grund av medlemsrelationen: 
Medlemmens förtroendeuppdrag inom föreningen, deltagande i evenemang, utmärkelser. 
Regelenliga informationskällor 
Personuppgifterna samlas in genom en elektronisk medlemsansökan på webbsidan. 
 
Uppdatering av information 
Medlemmen uppger sina namn- och kontaktuppgifter vid ansökan om medlemskap. Därefter uppdateras 
uppgifterna av medlemmen själv, som kan inloggad uppdatera sina kontaktuppgifter via webbsidan. Felaktiga 
kontaktuppgifter uppdateras direkt de uppdagas. 
 
Utlämning av uppgifter i regel och översändande av uppgifter till stater utanför 
EU eller Europas ekonomiområde 
Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje part – inte heller till stater utanför Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Servrar och andra tekniska kringenheter som används för databearbetning kan ägas och kontrolleras av den 
tredjepartstjänsteleverantör som levererar tjänster till registeransvarige. Registeransvarige kan införskaffa de 
tjänster som behövs för användning av sådana enheter från externa tjänsteleverantörer. 
 
  



 
 

 

Principer för skydd av registret 
VVS Föreningens medlemsregister behandlas förtroligt. Registret är ändamålsenligt skyddat för utomstående 
med hjälp av brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder. Registret bevaras i pappersformat enbart i låsta 
utrymmen. 
Registret utnyttjas av anställda vid VVS Föreningen samt av styrelsen utnämnd styrelseledamot. Relevanta delar 
av registret kan överlåtas till lokalavdelningens styrelser. Användarna har tystnadsplikt. 
 
Rätt till insyn 
De registrerade har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om dem i medlemsregistret. 
 
Begäran om insyn i registret ska skickas elektroniskt till siru.lonnqvist@vvsfinland.fi eller per post till adressen: 
VVS Föreningen i Finland rf, Cittertorget 5, 00420 Helsingfors.  
 
Ifall begäran skickas elektroniskt ska den skickas från den e-post som är registrerad i medlemsregistret. 
 
VVS Föreningen i Finland besvarar begäran om insyn som framförs personligen eller skriftligen inom en månad 
från det att begäran har gjorts. 
 
Lagringsperioden 
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och alla andra uppgifter utom namn, information om av 
föreningen erhållna förtjänstmärken och vilken lokalavdelning man tillhört, raderas därefter. 
 
Rättigheter 
Medlemmen har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har lagrats i medlemsregistret. 
Utdraget erhålls skriftligen per e-post eller brevledes inom en månad genom att kontakta föreningens 
verksamhetsledare Siru Lönnqvist, tfn 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi. 
 
Medlemmen har rätt att korrigera sina uppgifter genom att kontakta föreningen. Medlemmen har även möjlighet 
att registrera sig på föreningens webbsida vvsfinland.fi, varefter medlemmen har möjlighet att logga in på 
webbsidan. Vid registreringen sparas på webbsidan namn och e-post. Som inloggad på webbsidan har 
medlemmen möjlighet att se sina egna kontaktuppgifter och korrigera dem.  
 
En medlem som inte längre vill ha sina uppgifter i medlemsregistret kan vara i kontakt med verksamhetsledare 
Siru Lönnqvist, tfn 050 512 4369 / siru.lonnqvist@vvsfinland.fi. Medlemmen har rätt att få sina uppgifter raderade. 
Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller 
invända mot behandlingen. 
 
Klagomål 
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till till Dataskyddsombudsmannen. 
www.tietosuoja.fi 
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