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1. Registeransvarig 

Den registeransvarige är Garanti föreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen r.f. 

Adress: Lauttakatu 6, 45700 Kuusankoski 

 

2. Kontaktperson 

Kontaktperson i ärenden omgående registret fungerar daghemmets föreståndare Eeva Lavonen. 

 

3. Registrets namn 

Svenska lekskolans kund, personal och medlemsregister. 

 

4. Meningen med personuppgifternas hantering 

De samlade uppgifterna använder vi för att upprätthålla vår kundrelation och som 

informationskanal till kunden. Vi använder framförallt informationen till fakturering samt 

utarbetandet av tjänsteavtal och barnens olika pedagogikplaner. Vi använder också informationen 

för att uppdatera våra kunders grunduppgifter. 

 

Till personalregistret samlar vi uppgifter för att kunna sköta anställningen och betala lön åt 

personalen. 

 

Medlemsregistret fungerar som medlemsförteckning i enlighet med föreningslagen. 

 

5. Grunden för registret och registrets information innehåll 

Kundrelation 

Lag om småbarnspedagogik 1973/36 

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 1992/734 

Lag om grundläggande utbildning 1998/628 

Anställningsförhållande 

Förtroendeuppdrag 

 

Av daghemmets och klubbens kunder bildas ett kundregister som består av grunduppgifter så som 

socialskyddssignum, kontakt- och faktureringsuppgifter. 

 

Till personalregistret anmärks namn, adress, socialskyddssignum, bankförbindelse, fackförening och 

skatteuppgifter. 
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Medlemsregistret består av föreningens medlemmars person- och kontaktuppgifter samt andra 

nödvändiga uppgifter angående medlemskapet.  

 

Användaren av sidan svenskalekskolan.fi kan inte igenkännas endast av kakor eller andra tekniker. 

Vår sida kan inte heller veta användarens e-postadress om denne inte själv har gett den. E-

postadressen används endast för att svara på de frågor användaren angett i frågeformulären. 

Svenska lekskolan ger inte bort samlade uppgifter av användaren. 

 

Om din webbläsare sparar kakor anser vi det som att du accepterar användningen av dem. Om du 

inte vill acceptera detta skall du stänga av användningen av kakor i din webbläsare, de flesta 

webbläsarna har denna funktion.  

 

6. Lagenliga informationskällor 

Största delen av kund- och familjeinformationen får vi av försörjarens ansökan 

(personuppgiftslagen 8 §, moment 1, punkt 1) eller från kommunens tjänstestyrning för förskole- 

och småbarnspedagogik. Uppgifterna kompletteras av försörjaren vid behov. Uppgifter för 

verkställande av tjänster antecknas av personalen under tjänsteperioden. 

 

Personaluppgifter när arbetsförhållandet börjar. 

 

Medlemsuppgifter av medlemmen själva. 

 

7. Utgivande av regelbundna uppgifter 

Uppgifter angående småbarnspedagogik skall hållas hemliga. Personuppgifter överlåtes endast till 

berättigad myndighet vid individuell förfrågning. För de som hanterar uppgifterna gäller 

tystnadsplikt även efter att kundrelationen eller tjänstekontraktet tagit slut. Då dagvården 

arrangeras genom kundsedlar eller köpetjänst, är dokumentens förvaring anvisat av kommunen 

som köper servicen. Kommunen är ansvarig för det egna registrets upprätthållande och arkivering 

som bildas av övervakningen av tjänsten.  

 

Till revisionsbyrån ger vi uppgifter för förutsättning att kunna betala lön åt personalen.  

 

Den registrerade medlemmen har gett hans godkännande för utgivelsen av uppgifterna eller det 

finns en annan lagenlig anledning för utgivelsen. 

 

8. Tillträde till personuppgifterna ges inte mer än vad det absolut är nödvändigt för att kunna utföra 

tjänsten.  

 

9. Överlåtande av uppgifter utanför EU eller EES 

Kunduppgifter överlåtes ej utanför Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

 

10. Beskrivning av registrets skydds principer 

Tjänsteproducenten förvarar de dokument som skall arkiveras enligt personuppgiftslagen 

(523/1999) och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 
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(159/2007) samt de specifikationer som finns i andra social- och hälsovårdslagar. Uppgifterna 

skyddas så att inga obehöriga har tillgänglighet till dem eller kan hantera dem, som t.ex. förstöra, 

ändra eller ge vidare uppgifterna (personuppgiftslagen 32§). 

 

Det manuella materialet sparas enligt registerlagens krav i låsta och/eller övervakade utrymmen 

inuti daghemmet. Datorerna är skyddade med lösenord. De är också installerade med virusskydd 

och brandmur som håls uppdaterade.  

 

Uppgifternas förvaringstid beror på barnets hemkommuns arkiveringsplan. Efter att kundrelationen 

tagit slut förvaras kunduppgifterna hos kommunen, som sköter deras arkivering. Om uppgifterna 

stannar hos tjänsteproducenten sparas de enligt registerlagens bestämda tid och förstörs när den 

utsatta tiden tar slut på ett informationssäkert sätt. 

 

11. Granskningsrätt 

Kunden har rätt att granska de uppgifter som berör honom i kundregistret (personuppgiftslagen 26-

28§). När kunden vill använda granskningsrätten skall han skicka eller förmedla en underskriven 

granskningsbegäran till daghemmets föreståndare. I granskningsbegäran skall kunden ange hans 

namn, adress och telefonnummer. Register innehavaren skickar ett skriftligt svar till kunden när 

kundens granskningsbegäran anlänt till innehavaren. Om det framstår fel i uppgifterna kan kunden 

föreslå åt innehavaren en rättelse genom en ny begäran. 

 

12. Rätt att kräva uppgifternas rättelse 

Om registret innehåller enligt hanteringen felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad information 

kan en behörig person rätta felet på eget initiativ eller på begäran av den registrerade 

(personuppgiftslagen 29§). 

 

Den registrerade kan begära rättelse på uppgifter från registrets kontaktperson eller registrets 

ansvariga person. Om begäran inte godkänns skall registrets kontaktperson eller ansvarige ange åt 

den registrerade skriftligt varför man inte har godkänt begäran. Den registrerade kan föra saken 

vidare till dataombudsmannen för behandling. 

 

13. Andra rätter som angår hantering av personuppgifter  

Sammandraget kan ses på Svenska Lekskolans internetsidor: www.svenskalekskolan.fi 

http://www.svenskalekskolan.fi/

