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Dataskyddsbeskrivning 

1. Personuppgiftsansvarig 
 

Kirjala Vattenandelslag 

FO-nummer: 2938394-9 

c/o Tiina Mattila 

Karjakuja 73 A96 

20540 Turku 

 
2. Ansvarsperson för registret 

 
info@kirva.fi  

Tiina Mattila 

 

3. Registrets namn och de registrerade 
 

Vattenandelslagets medlemsregister. 
 

Vi bevarar medlemmarnas personuppgifter i registret. 
 
4. Ändamålet med personuppgifterna 

 
Uppgifterna används till att sköta kundförhållanden, kommunikation och 
fakturering. 

 
5. Registrets datainnehåll 

 
Medlemmarnas namn-, telefon, e-mail- och adressuppgifter samt 
fastighetsnumror. 

 
6. Registrets uppgiftskällor 

 
Namn- och övriga uppgifter kommer från medlemsansökan och från 
direkta kontakter med medlemmarna. 

 
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

 
Kirjala Vattenandelslag lämnar inte ut medlemsuppgifter till obehörig 
användning. 

 
8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 

 
Kirjala Vattenandelslag överför inte uppgifter utanför EU eller EES. 
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9. Principer för skyddet av registret och personuppgifternas förvaringstid 
 

Personuppgifterna behandlas konfidentiellt. Registret skyddas med hjälp 
av lösenord och övriga tekniska medel i en databas som endast 
ansvarspersonen eller någon av honom befullmäktigad person har 
tillgång till. 

 
Föråldrade och onödiga uppgifter raderas på ett sakligt sätt. Vi bevarar 
personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt enligt denna 
dataskyddsbeskrivning. Bokföringslagen eller någon annan lag som har 
med detta att göra kan förplikta oss att spara uppgifter längre än nämnt. 

 
10. Den registrerades rättigheter 

 
Den registrerades rättigheter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s 
dataskyddsförording: 

 
• Rätt till tillgång till uppgifter. 
• Rättelse av uppgifter. 
• Radering av uppgifter. 
• Begränsning av behandling av uppgifter. 
• Rätt till dataportabilitet. 

 
Vid behov kan vi be medlemmen specificera önskemålet och säkerställa 
identiteten före behandling. Lagstiftningen kan ge oss rätt att vägra 
förverkligandet av önskemålet. 

 
Medlemmen bör skicka sina önskemål beträffande rättigheterna skriftligt 
eller per e-mail med följande kontaktuppgifter: 

 
Kirjala Vattenandelslag 

c/o Tiina Mattila 

Karjakuja 73 A 96 

20540 Turku 

info@kirva.fi 

Kirjala Vattenandelslag besvarar önskemålen inom en månad om det 
inte finns uttryckliga skäl för förlängning av tiden. 

 
11. Förändring av dataskyddsbeskrivningen 

 
Vi strävar efter att ständigt utveckla våra tjänster och därför hävdar vi 
våra rättigheter att ändra på denna dataskyddsbeskrivning med att 
meddela om det på dessa sidor. 

 
Kirjala Vattenandelslag 

Styrelsen 
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