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DATASKYDDSBESKRIVNING 
Dataskyddslagen (1050/2018) 22 § 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12 

Dokumentet skapat 26.8.2022 

1 
Person-
uppgifts- 
anvarig 

Namn 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH Oy) FO-nummer 1868393-8 

Adress 
Lastgatan 17, 20380 Åbo 
Andra kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 
Tfn 0200 47470, kundtjanst@lsjh.fi 

2 Kontaktperson 
i ärenden som 
berör registret 

Namn 
Cati Huhta 
Adress 
Helsingintie 541, 24100 Salo 
Andra kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 
Tfn 020 728 2086 , kundtjanst@lsjh.fi 

3 
Registrets namn 

Mottagare av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s kommunikation till intressentgrupper 

4 
Ändamål med 
behandlingen av 
personuppgifterna 

Utsändning av pressmeddelanden, nyhetsbrev, inbjudan till seminarier. 

5 
Registrets 
uppgiftsinnehåll 

För- och efternamn, e-postadress, kommun 

6 
Normala källor 

Databasen i ePressi, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s kundregister, Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab:s webbplats, Topinpuistos webbplats, kommunernas webbplatser. 

7 
Normalt 
överlåtande av 
uppgifter 

Registerinnehavaren överlåter ej uppgifter till andra parter. 

8 
Överlåtelse av 
uppgifter utanför 
EU eller EES 

Uppgifterna i registret överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

9 
Lagringstid för 
person-
uppgifterna 

Uppgifterna i registret lagras endast så länge och i den omfattning som är nödvändig för de 
ursprungliga ändamålen som uppgifterna samlats in för eller för ändamål som är förenliga med 
detta. Personuppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning lagras under den tidsperiod som 
registerinnehavaren brukar uppgifterna till de ändamål som avses i punkt 4. Uppgifter som sparats i 
registret raderas då det inte längre finns rättslig grund för att hantera uppgifterna i fråga. 

10 
Principer 
för skydd 
av registret 

Registrets datasäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet 
säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder. 

11 
Rätt till granskning 
och korrigering av 
uppgifterna 

I situationer och frågor som rör dataskyddsbeskrivningarna och andra situationer och frågor som 
rör den registrerades utövande av sina rättigheter samt vid begäran om att granska personuppgifter 
som lagrats i vårt register kan man kontakta kundtjanst@lsjh.fi. Vid behov kan vi be att få verifiera 
den registrerades identitet innan vi kan vidta åtgärder. 

12 
Rätt till 
radering av 
uppgifter 

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan obefogat dröjsmål under 
förutsättning att 

• personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för eller på annat
sätt behandlats;

• den registrerade återkallar sitt samtycke på vilket behandlingen baserades och det inte finns
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någon annan rättslig grund för behandlingen; 
• personuppgifterna har behandlats lagstridigt; eller 
• personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgade skyldighet som baseras på 

unionsrätt eller nationell lagstiftning. 

13 
Rätt att begränsa 
behandlingen 

Den registrerade har rätt att be att den personuppgiftsanvarige begränsar behandlingen om 
 
• den registrerade bestrider uppgifternas korrekthet; 
• behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas 

och i stället begär att användningen av dem begränsas; 
• den personuppgiftsanvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med 

behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara ett rättsligt anspråk. 
 

14 
Rätt att återkalla 
samtycke 
 

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling, utan inverkan på 
lagenlighet av den hantering som skett i den registrerades samtycke innan återkallelsen. 
 

15 
Rätt att lämna in 
klagomål till 
tillsynsmyndighet 
 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade 
anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser. 


