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BESKRIVNING AV CARUNA-BOLAGENS ANMÄLNINGSKANALSREGISTER
1. Personuppgiftsansvarig
Caruna Ab, FO-nummer 1618314-7
Caruna Esbo Ab, FO-nummer 2059588-1
Caruna Networks Ab, FO-nummer 2584904-3
Nedan respektive bolag ”Caruna”
Besöksadress: Officersgatan 2, Esbo
Postadress: PB 1, 00068 CARUNA
Telefon: 020 520 20
Webbtjänst: www.caruna.fi
2. Handläggare av registerärenden
Handläggare av registerärenden: Seija Virkajärvi
seija.virkajarvi@caruna.fi
Dataskyddskoordinator:
Tanja Koikkalainen
tietosuoja@caruna.fi
3. Registrets namn
Anmälningskanalsregister
4. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
Caruna samlar in och behandlar personuppgifter för att utreda anmälda förseelser som gäller
personalen (inklusive avtalsleverantörer). Behandlingen av personuppgifter grundas på
Carunas berättigade intresse, som utgörs av bolagets behov att utreda anmälda förseelser
som avser personalen. Vid behandlingen av personuppgifter följer Caruna tillämplig
lagstiftning, såsom dataskyddslagstiftningen.
5. Registrets datainnehåll
Med anknytning till registret kan information i anmälningar som gjorts om Carunas personal,
till exempel namnet på den person som anmälan berör, behandlas.
6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifter om den registrerade fås i regel från Carunas personalregister.
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Caruna utlämnar inte regelmässigt personuppgifter ur registret till någon annan
registeransvarig. Vid behov kan personuppgifter överlämnas till myndigheterna.
Caruna kan vid behov överföra personuppgifter till den samarbetspartner som tillhandhåller
tjänster till Caruna. Då behandlar den ifrågavarande parten personuppgifter för Carunas
räkning och har i avtalet förbundit sig till konfidentialitet.
Caruna kan överföra personuppgifter i dess register till dess övriga personuppgiftsregister
och till övriga bolag i samma koncern.
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8. Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet
Personuppgifter överförs inte från det här registret utanför EU eller EES. Om uppgifter
överförs utanför EU eller EES, avtalas detta separat och tillförlitligheten hos behandlingen
av personuppgifter säkerställs vederbörligen genom avtal.
9. Principerna för skyddet av registret
Tillgång till personuppgifter är begränsad till de personer som behöver uppgifter som en del
av sina arbetsuppgifter.
Tillgång till uppgifter i digitalt format är begränsad med behörigheter och dessutom är
uppgifterna säkrade under behandlingen också med andra tekniska medel, såsom kryptering,
brandväggar och andra informationssäkerhetsåtgärder.
Uppgifter i manuellt format bevaras i låsta utrymmen till vilka tillgången är begränsad.
10. Rätt att kontrollera, förbjuda och korrigera data
Med stöd av dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att kontrollera vilka
uppgifter om denne som har lagrats i registret. Behandlingen av begäran om kontroll
förutsätter att personen identifieras, varför utgångspunkten är att begäran om kontroll ska
göras på den elektroniska blankett som finns på Carunas sidor på caruna.fi/sv/dataskydd
eller personligen på Carunas verksamhetsställe i Esbo. Då begäran görs på plats, kontrolleras
identiteten av den som framför begäran med hjälp av ett gällande pass eller ett bildförsett
personkort.
Om ingetdera av de ovan nämnda sätten för att göra begäran om kontroll passar, kan den
registrerade skriva ut blanketten för begäran om kontroll via en länk på Carunas webbplats
www.caruna.fi och skicka den till Caruna Ab, Tietojen tarkastuspyyntö, PB 1, 00068
CARUNA. Blanketten kan också skickas per e-post till adressen tietosuoja@caruna.fi.
Begäran om kontroll som skickas per post eller e-post ska förses med en kopia av ett
gällande pass eller ett bildförsett personkort.
Caruna kan uppbära en skälig ersättning för lämnande av uppgifter om den registrerade
begär flera kopior av de personuppgifter som behandlas.
Den registrerade har med stöd av dataskyddslagstiftningen rätt att förbjuda behandling och
överlämning av sina personuppgifter för vissa ändamål genom att informera Caruna om
förbudet. Caruna behandlar eller överlämnar inte den registrerades uppgifter för
direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring eller marknads- och
opinionsundersökningar och inte heller för personmatriklar eller släktforskning.
I enlighet med dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att motsätta sig
behandlingen av personuppgifter, begära korrigering eller radering av personuppgifter,
begära begränsning av behandlingen av personuppgifter samt ha sina personuppgifter
överförda från ett system till ett annat i situationer som nämns i dataskyddslagstiftningen.
Begäran i anslutning till dessa rättigheter ska göras genom att kontakta Carunas handläggare
av registerärenden.
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Om den registrerade anser att dennes lagstadgade rättigheter har kränkts, kan den
registrerade kontakta dataskyddsmyndigheten. Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter
finns på www.tietosuoja.fi.
11. Personuppgifternas lagringstid
Personuppgifter lagras i ett år för att utreda en anmäld förseelse, varefter de kommer att
raderas under följande kalenderår.

