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  INTEGRITETSMEDDELANDE 
   
  Datum 12.9.2022 
 

1. Personuppgiftsansvarig Naturresursinstitutet 
 
Postadress: 
Ladugårdsbågen 9 
00790 Helsingfors 
Tfn 029 532 5300 
 

2a. Personuppgiftsombud Jarkko Leppälä  

2b. Kontaktpersoner gällande 
registret och 
kontaktuppgifter för 
Naturresursinstitutets 
dataskyddsombud 

Kontaktperson: 
kirjaamo@luke.fi 
 
Dataskyddsombud: 
tietosuoja@luke.fi 

3. Registrets namn ET-RH selvitystyön henkilötiedot (ET-RH-projektets personuppgifter) 

4. Ändamål och rättslig grund 
för behandling av 
personuppgifter 

Personuppgifter används i Naturresursinstitutets vetenskapliga forsknings- och 
utvecklingsarbete. Enligt 1 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet 
(715/2014) har Naturresursinstitutet till uppgift att bedriva sådan vetenskaplig 
forskning och utveckling, överföring av kunskap och teknologi samt 
statistikframställning som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi, utveckling av 
landsbygden, skogsbruk, fiskeri- och vilthushållning, renhushållning, andra 
näringar som grundar sig på förnybara naturresurser, naturens 
rekreationsanvändning samt vattenvårds- och havsvårdsförvaltning. 
 
Uppgifterna används i Naturresursinstitutets forskningsprojekt Verktyg till stöd 
för beredskapsplaneringen och hanteringen av affärsriskerna i mikroföretag 
och småföretag i livsmedelsbranschen - Riskienhallinnan välineitä 
elintarvikealan mikro- ja pienyritysten varautumissuunnittelun tueksi ja 
liiketoimintariskien hallitsemiseksi (ET-RH). Uppgifterna används för att utreda 
centrala risker i små och medelstora företag i livsmedelsbranschen och för att 
hjälpa företag att göra beredskapsplaner och planer för att bevara företagets 
kontinuitet i olika risksituationer. Dessutom utreds vilka sårbarhetsrisker som 
förekommer i finländska företag i livsmedelsbranschen, och hur företagen kan 
hantera dem. Uppgifterna kan också användas för att sända elektroniska 
meddelanden med information om evenemang och tjänster. 
 

1. Allmänt intresse: I inhemsk vetenskaplig forskning, 
statistikföring och arkivering är grunden för behandling oftast 
allmänt intresse. Tilläggsinformation angående särdragen för 
vetenskaplig forskning kan hittas på dataombudsmannens 
nätsida. https://tietosuoja.fi/sv/vetenskaplig-forskning-och-
dataskydd 
 

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på utförande av en undersökning 
av allmänt intresse som avses i artikel 6.1 e i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (2016/679). 
 

https://tietosuoja.fi/sv/vetenskaplig-forskning-och-dataskydd
https://tietosuoja.fi/sv/vetenskaplig-forskning-och-dataskydd
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Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1. a i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (2016/679), enligt vilken den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till att dennes personuppgifter behandlas 
 

5a. Innehåll i registret Från den registrerade kan i anslutning till projektet samlas in följande 
uppgifter: 

- För- och efternamn 
- E-postadress 
- Namn på arbetsgivarorganisation 
- Arbetsadress, telefonnummer och titel 
- Intervjuanteckningar 
- Fotografier 
- Enkätsvar 

 
Behandlingen av personuppgifterna som hör till särskilda kategorier av 
personuppgifter baserar sig på allmänt intresse på basis av behandling av 
uppgifter för vetenskaplig forskning (6 § i dataskyddslagen) / på att den 
registrerade uttryckligen lämnat sitt samtycke (artikel 9.2 a av EU:s allmänna 
dataskyddsförordning) / på att behandlingen rör personuppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade (artikel 9.2 e av EU:s 
allmänna dataskyddsförordning). 

5b. Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Personuppgifterna samlas in från forskningsobjekten / de registrerade, 
myndigheter, universitet och forskningsinstitut. 
 
Uppgifterna samlas in från offentliga källor. 

6. Utlämnande av uppgifter 
 

Uppgifter lämnas ut till andra myndigheter och instanser enligt gällande lag. 
Med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är 
det möjligt att överlåta offentliga personuppgifter som offentliga 
myndighetsuppgifter för till exempel historisk och vetenskaplig forskning samt 
statistikföring. Inga personuppgifter lämnas ut utan rättslig grund för 
behandlingen.  
 
Uppgifter kan lämnas ut till finansiären av forskningsprojektet i enlighet med 
finansiärens villkor samt till projektpartnern VTT för utförande av forskningen. 

7. Översändande av 
uppgifter till stater utanför 
EU och EES 

Personuppgifter översänds inte / översänds till stater utanför EU eller EES. 
 
 

8. Lagringstid De registrerade uppgifterna lagras endast så länge och i den omfattning som är 
nödvändig med tanke på de ursprungliga ändamålen som beskrivits i punkt 4 
för insamlingen av personuppgifterna. Personuppgifterna raderas från registret 
när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen. 
 
Det insamlade materialet raderas 31.10.2023 efter att forskningen slutförts. 
 
Materialet anonymiseras, dvs. alla personuppgifter raderas oåterkalleligt då 
materialet grundas. 

9. Principer för skyddet av 
registret 

Det manuella materialet förvaras i skyddade och övervakade rum. 
Informationssystemservrarna och den aktiva utrustningen finns i skyddade och 
övervakade rum. Uppgifter behandlas i system vars utrustning finns dels i 
Naturresursinstitutets lokaler, dels hos tjänsteleverantörerna. 
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De registrerade uppgifterna har skyddats mot obehörig insyn, modifiering och 
förstöring. Skyddet baserar sig på passagesystem, personliga användarkoder 
och behörighetsrestriktioner. Behörigheterna för insyn i och modifiering av 
uppgifterna har begränsats enligt medarbetarnas arbetsuppgifter. Uppgifterna 
är skyddade mot förlust genom säkerhetskopiering och fysiska 
säkerhetsåtgärder. 
 
De pappersdokument som hänför sig till de registrerade uppgifterna bevaras i 
låsta arkiv som skyddas med passagesystem. 

10. De registrerades 
rättigheter 

De registrerade har sådana rättigheter till sina personuppgifter som bestäms 
enligt den rättsliga grunden för behandling av uppgifter. Mer information om 
de registrerades rättigheter och när rättigheterna föreligger finns här: 
https://www.luke.fi/sv/info-om-naturresursinstitutet/dataskydd/de-
registrerades-rattigheter 
 
De registrerades rättigheter bygger på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (2016/679). 

11. Användning av uppgifter 
vid automatiserat 
beslutsfattande, 
inbegripet profilering 
(artikel 13.2 led f och 
artikel 14.2 led g i 
dataskyddsförordningen) 

Personuppgifter används inte vid automatiserat beslutsfattande, inbegripet 
profilering. 

12. Uppdatering av 
integritetsmeddelandet 

Detta integritetsmeddelande kan uppdateras till exempel när våra arbetssätt 
eller system ändras eller utvecklas eller när dataskyddsrekommendationerna 
ändras. Vi kan även bli tvungna att göra uppdateringar om lagstiftningen 
ändras. Eventuella ändringar träder i kraft när vi har publicerat vårt 
uppdaterade integritetsmeddelande. 

 

https://www.luke.fi/sv/info-om-naturresursinstitutet/dataskydd/de-registrerades-rattigheter
https://www.luke.fi/sv/info-om-naturresursinstitutet/dataskydd/de-registrerades-rattigheter

