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I denna informationsbroschyr ges för HUCS -institutets arbetstagare, lön- och / eller
arvodestagare en beskrivning av hur personuppgifter behandlas vid HUCS-institutet.

Europeiska unionens dataskyddsförordning 2016/679 trädde i kraft den 24 maj 2018. Efter en
övergångsperiod börjar EU:s dataskydds förordning tillämpas den 25 maj 2018 då alla
personuppgifter som omfattas av förordningens  tillämpningsområde ska behandlas på det sätt
som föreskrivs i dataskyddsförordningen.

Definitionen av personuppgifter är i dataskyddsförordningen betydligt mer omfattande än i den
nationella personuppgiftslagen: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar
fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Enligt dataskyddsförordningen är till exempel en e-postadress eller IP-adressen för en
smarttelefon en personuppgift, om det på basis av denna går att identifiera personen som
använder apparaten.

Dataskyddsförordningen innehåller många saker som i stora drag redan har varit inkluderade i
Finlands nationella lagstiftning, men också helt nya skyldigheter. I följande kapitel konkretiseras
behandlingen av arbetstagarnas, löne- eller/och arvodestagarnas personuppgifter vid HUCS-
institutet.

1. Personuppgiftsansvarig
HUCS-institutet, hyksinstituutti@hus.fi
Haartmansgatan 8, PB 700, 00029 HNS
09-4711

2. Kontakt- och ansvarsperson i frågor som gäller registret

Kontakt- och ansvarspersonen för registret är den person vid HUCS-institutet som svarar för
personalfrågor, kontaktuppgifterna finns nedan.

Ekonomichef Ilkka Talvio, 09 471 71706
ext-ilkka.talvio@hus.fi, PB 700, 00029 HNS

Kontakt- och ansvarspersonen för registret personal- och löneförvaltning är HUCS-institutets
ekonomichef Ilkka Talvio. Kontakt- och ansvarspersonen ska tillsammans med HNS
dataskyddsansvariga se till att registerfunktionerna planeras och förverkligas i enlighet med
bestämmelserna och föreskrifterna.

HUCS-institutet är ett av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (“HNS”) helägt aktiebolag.
HNS-koncernens dataskyddsansvariga verkar också som HUCS-institutets
dataskyddsansvariga.

mailto:hyksinstituutti@hus.fi
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Kontaktuppgifter för HNS dataskyddsansvariga
eutietosuoja@hus.fi, Petri Hämäläinen 09 47173936,
050 4270549

Kontakt- och ansvarspersonens uppgift är att svara på frågor och förfrågningar som gäller
registret. Löneräknarna lämnas också information i den utsträckning det hör till deras uppgifter.

1) Ekonomichef Ilkka Talvio, ext-ilkka.talvio@hus.fi
PB 700, 00029 HNS

2) Löneräknare Jaana Vanhanen, jaana.vanhanen@hus.fi
PB 700, 00029 HNS

2) Ersättare för löneräknaren Meja Kuvaja, ext-merja.kuvaja@hus.fi
PB 700, 00029 HNS

3. Registrets namn Personal- och löneförvaltningens register

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsgrund

Behandlingen av personuppgifter vid HUCS-institutet har alltid en rättsgrind som tas upp i
EU:s allmänna dataskyddsförordning. I fråga om personal- och löneförvaltningen är det alltid
någon av följande tre grunder som gäller:

I. samtycke från personen (dokumenterat, frivilligt, specificerat, medvetet och entydigt)
II. avtal där den registrerade är part
III. den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse, till exempel en anställning.

Uppgifterna används inte för automatiserade beslut eller profileringar.

Med hjälp av registret utför Institutet de uppgifter som enligt lagar och kollektivavtal avtal åligger
Institutet i egenskap av arbetsgivare. I systemet antecknas de uppgifter som Institutet behöver
om arbetstagarna och förtroendepersonerna i skötseln av arbetsgivaruppgifterna. De vanligaste
användningsområdena för uppgifterna:

• löneräkning och utbetalning
• lagring av uppgifter som påverkar pensionen
• betalning av förskottsinnehållning
• fastställande av löntagarnas förmåner
• personalstatistik

Registerföringen grundar sig på bland annat följande lagar:

• Dataskyddsförordningen 2016/679
• Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med

barn 504/2002
• Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004

5. Registrets informationsinnehåll

1) Personal- och löneförvaltningens register består av pappershandlingar eller
datasystem som innehåller bland annat uppgifter som behövs för att specificera
personer, till exempel namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt
uppgifter som hänför sig till lönen och anställningen. I registret antecknas
uppgifter som behövs för att sköta ärenden.
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2) Tidigare handlingar som påverkar personens behörighet och villkoren för
anställningen, till exempel kopior av skol-, studie- och arbetsintyg,
tjänsteförordnanden, anställningsavtal, frånvarobeslut o.d.

3) Skriftliga anställningsavtal som slutits med personerna.

Registret består av följande datasystem:
1) Digia Enterprise 7.4
2) För behandlingen av löneärenden i förhållande till arbetstagarna används e-

postlådan Outlook
3) Genom Digias automationssystem, Basware, för löneförvaltningen skickas

löneutdragen till Aditro som i samarbete med banker som är verksamma i Finland
förmedlar löneutdrag till nätbanken.

Registret kan innehålla följande uppgifter om personalen: Personuppgifter:

• namn
• personbeteckning
• adress
• telefonnummer
• e-post
• bankförbindelse
• modersmål
• datum för uppvisande av straffregisterutdrag

Uppgifter om anställningen:
• uppgiftsbeteckning
• startdatum
• datum för upphörande
• orsak till upphörande
• kollektivavtal som iakttas
• tjänstens art och karaktär
• verksamhetsenhet
• löneklassificeringskod
• uppgiftsbeteckning

Löneuppgifter:
•

Pensionsuppgifter:

grundlön inklusive tillägg

•

Beskattning:

pensionsarrangemang

•

Avdrag:

uppgifter från skattekortet

• fackföreningsuppgifter:
förbund, avdelning

•

Semestrar:

utsökningsuppgifter

• semesterrättigheter

• uttagna semestrar
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Övrig frånvaro:

• sjukfrånvaro
• lediga dagar utan lön
• genomförda utbildningar Reseräkningar

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Vid början av en anställning uppdateras registret med uppgifter som getts av löne- och
arvodestagaren. Uppgifterna uppdateras också med beslut som gäller anställningen. Alla de
uppgifter som ska uppdateras och som påverkar lönen och villkoren för anställningen grundar
sig på skriftliga handlingar.

I samband med varje lönekörning uppdateras de löner för löneräkningsperioden som påverkar
lönen. Minst en gång per år uppdateras de löntagarspecifika uppgifterna om
förskottsinnehållningen. Från Skatteförvaltningen anhåller HUCS-institutet om att på elektronisk
väg få uppgifterna om förskottsinnehållningen för arbetstagarna vars anställning var i kraft i
början av året. I viss utsträckning begärs uppgifter också från HNS andra personregister (e-
postadresser), Varma (pensionsförsäkring) och skatteverket samt efter behov även andra
myndigheter och domstolar. Uppgifter erhålls dessutom i samband med överlåtelser som sker
i enlighet med bestämmelserna i överlåtelselagen och om företagsöverlåtelse för personalen
som förflyttas från organisationen.

En arbetstagares samtycke inhämtas för att samla in personuppgifter, om dessa samlas in
från någon annan part än arbetstagaren själv. Ett samtycke behövs dock inte, om en
myndighet till arbetsgivaren lämnar ut uppgifter för att utföra en lagstadgad uppgift eller när
arbetsgivaren inhämtar kreditupplysningar för en person eller straffregisteruppgifter i syfte att
reda ut arbetstagarens tillförlitlighet.

Arbetstagaren får i förväg ett meddelande om att uppgifter om hen inhämtas i syfte att reda ut
hens tillförlitlighet. Arbetstagaren informeras om uppgifter som erhållits innan de används i
beslut om arbetstagaren, om uppgifter om arbetstagaren inhämtats från någon annan part än
arbetstagaren själv.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registrerade personer (arvodes- eller/och löntagare och förtroendepersoner) får i samband
med varje löne- och arvodesutbetalning en elektronisk specifikation av de viktigaste
basuppgifterna, den utbetalda lönen och förskottsinnehållningen på lönen.

Personuppgifter på individnivå lämnas ut i massaöverföringar på det sett som avses i de aktuella
lagarna en gång per år, fyra gånger per år till Kommunala pensionsförsäkringen och
fackförbunden samt två gånger per år till den statliga statistikcentralen och en gång per år till
företagshälsovården. Statistiken över sjukfrånvaro sänds till företagshälsovården tre gånger per
år. Till bankerna sänds uppgifter för utbetalning av löner och arvoden.

Inom ramen för lagen och förordningarna lämnas uppgifter om personalen ut från registret till
följande parter:

ü Fackförbund
ü Pensionsförsäkringssamfund
ü Folkpensionsanstalten
ü Banker
ü Statistikcentralen
ü Företagshälsovården (namn, personbeteckning och organisationsenhet)
ü Arbetskraftsmyndigheterna
ü Utsökningsmyndigheterna
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ü Försäkringsbolag
ü Skatteverket
ü Social- och hälsovårdsministeriet
ü Nylands län
ü Domstolar och på begäran, från fall, till andra än de ovan nämnda myndigheterna

Moder- och dotterbolag

8. Överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till områden utanför EU och EES. Uppgifter lämnas inte ut till
tredje part för marknadsföringsändamål.

I fråga om vissa av våra utbildningar får du när utbildningen avslutas ett certifikat som beviljas
av en tredje part. I detta fall kan vi för att certifikatet ska beviljas lämna ut nödvändiga
uppgifter om dig, till exempel ditt namn, till den som beviljar certifikatet.

9. Principerna för registerskyddet

I behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet, och uppgifter som behandlas i datasystem
skyddas på behörigt sätt. När registeruppgifter förvaras på internetservrar sörjer man för
utrustningens fysiska och digitala informationssäkerhet på behörigt sätt. Den
personuppgiftsansvariga ser till att sparade uppgifter samt uppgifter om användarrättigheterna
för servrarna och andra uppgifter som är kritiska med tanke på säkerheten för
personuppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av arbetstagare i vars arbetsbeskrivning
behandlingen ingår.

När ett anställningsavtal ingås förbinder sig HUCS-institutets arbetstagare att i och utanför sitt
arbete iaktta tystnadsplikt i frågor som anknyter till deras uppgifter eller som de har fått
kännedom om. Tystnadsplikten gäller också efter att anställningen upphört.

Endast de personer som i sina arbetsuppgifter behöver registeruppgifter har tillgång till dessa.
Löneräknarna och ekonomichefen har tillgång till uppgifterna.

Registeruppgifterna behandlas med sådan omsorgsfullhet som förutsätts i
dataskyddsförordningen. Krypteringen grundar sig på bland annat lösenord och andra
begränsningar så att obehöriga personer inte har möjlighet att komma åt dem.

Material i manuell form förvaras i låsta utrymmen, och endast personer vars arbetsuppgifter
inkluderar att behandla material har tillgång till dessa.

I artikel 5 i dataskyddsförordningen föreskrivs att personuppgifterna ska vara korrekta och om
nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas av den personuppgiftsansvariga för
att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de
behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (“korrekthet”).I artikel 16 konstateras det entydigt
att • personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder
måste vidtas av den personuppgiftsansvariga för att säkerställa att personuppgifter som är
felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål

10. De registrerades rättigheter

En person som har förts in i registret har rätt att begära att personuppgifter som gäller hen ska
raderas ur registret (“rätt att bli bortglömd”).
 Likaså har registrerade personer också andra rättigheter som tas upp i EU:s allmänna
dataskyddsförordning, dvs. att

ü få kännedom om behandlingen av sina personuppgifter,
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ü få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera vilka personuppgifter som vi
behandlar,

ü kräva en korrigering av en inexakt och felaktig personuppgift samt en
komplettering av uppgifterna,

ü kräva att personuppgifterna ska raderas,
ü återkalla sitt samtycke och sätta sig mot behandlingen av personuppgifterna i

den utsträckning behandlingen av personuppgifterna grundar sig på ett
samtycke som den registrerade gett,

ü motsätta sig behandlingen av hens personuppgifter enligt en särskild personlig
grund som anknyter till den registrerades situation i den utsträckning grunden
för behandlingen av hens personuppgifter är vårt berättigade intresse,

ü få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra de aktuella uppgifterna
till någon annan personuppgiftsansvarig förutsatt att den registrerade själv har
lämnat de aktuella personuppgifterna till oss, att vi behandlar de aktuella
personuppgifterna enligt ett avtal eller i enlighet med den registrerades
samtycke och behandlingen utförs automatiskt, och

ü kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas.

Förfrågningarna ska sändas skriftligen till den personuppgiftsansvariga, eller också kan de
läggas fram vid ett personligt besök. Den personuppgiftsansvariga kan efter behov begära att
den som sänt förfrågan ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvariga ska inom den tid
som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning ge ett svar (i regel inom en månad). En enskild
registrerad person kan själv kontrollera vilka personuppgifter som registrerats för hen vid en
separat överenskommen tidpunkt hos löneräknaren.

11. Övriga rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter

Uppgifter om hälsotillståndet

I 5 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet föreskrivs att arbetsgivaren har rätt att behandla
uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd, om uppgifterna har samlats in hos arbetstagaren
själv eller med arbetstagarens skriftliga samtycke hos någon annan och behandlingen av
uppgifterna behövs för utbetalning av lön för sjukdomstid eller därmed jämställbara förmåner i
anslutning till hälsotillståndet eller för utredning av om det finns grundad anledning till frånvaro
från arbetet eller om arbetstagaren uttryckligen önskar att hans eller hennes arbetsförmåga
utreds på basis av uppgifterna om hälsotillstånd. Arbetsgivaren har dessutom rätt att behandla
dessa uppgifter i sådana situationer och i en sådan omfattning som bestäms särskilt någon
annanstans i lag.

Uppgifter om hälsotillstånd får behandlas endast av personer som utifrån uppgifterna bereder
eller fattar beslut om ett arbetsavtalsförhållande eller verkställer dem. Arbetsgivaren skall uppge
namnet på dessa personer eller fastställa de uppgifter som omfattar behandling av uppgifter om
hälsotillstånd. De som vid institutet har rätt att behandla dessa uppgifter är de närmaste
cheferna, löneräknaren och ekonomichefen. De som behandlar uppgifter om hälsotillstånd får
inte röja uppgifterna för utomstående under arbetsavtalsförhållandet eller efter att det har
upphört.

Ett sådant läkarintyg eller läkarutlåtande om arbetsförmågan som arbetstagaren lämnat till
arbetsgivaren får dock lämnas till den som producerar företagshälsovårdstjänster för att
företagshälsovårdsuppgifterna enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) skall kunna
genomföras, om inte arbetstagaren har motsatt sig detta. Arbetsgivaren ska spara uppgifterna
om arbetstagarens hälsotillstånd åtskilt från de andra personuppgifter som arbetsgivaren fått in.
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12. Uppvisande av straffregisterutdrag

I 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn föreskrivs att
arbetsgivaren ska kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i
straffregisterlagen (770/1993).

Utdraget begärs när personen första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller
tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan
vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller
annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga eller när personen ges dessa uppgifter första
gången.

I personuppgifterna om den som visat upp ett straffregisterutdrag får endast antecknas att
utdraget har visats upp samt utdragets identifikationsuppgifter. Straffregisterutdraget skall utan
dröjsmål återlämnas till den som visat upp det. Uppgifter i straffregisterutdraget får inte röjas för
andra än de som nödvändigtvis behöver dem för att besluta om en person skall tilldelas
arbetsuppgifter som ingår i tillämpningsområdet för denna lag.

13. Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Alla registrerade personer har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten i synnerhet
i den medlemsstat där hen har sin stadigvarande hemvist eller arbetsplats eller i den
medlemsstat där den påstådda förbrytelsen skett, om den registrerade anser att man i
behandlingen av hens personuppgifter bryter mot EU:s dataskyddsförordning, utan att
det sagda dock begränsar andra förvaltningsmässiga metoder för ändringssökande eller
rättsskyddsmetoder.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, plan 6, 00520 Helsingfors PB
800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi
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