
 

Dataskyddsbeskrivning för Åbo Mässcentrum Ab:s medieregister  

Den registeransvariga har enligt dataskyddsförordningen en skyldighet att informera de 
registrerade om behandlingen av personuppgifter. Denna beskrivning uppfyller 
informationsskyldigheten. 

Registrets namn: Medieregistret för Åbo Mässcentrum Ab 

Upprättat 2.5.2018 

1. Registeransvarig 

Åbo Mässcentrum Ab 
PB 57, 20201 Åbo 
Tel. (02) 337 111 

FO-nummer: 0646264-4 

2. Registrerade  

Åbo Mässcentrum Ab:s medieregister används: 
1. För ackreditering av medierepresentanter och bloggare som i sitt arbete besöker 
mässor. 
2. För att skicka information om Åbo Mässcentrum Ab:s evenemang och upprätthålla 
mediekontakter. 

Journalister, fotografer eller bloggare som lämnat sina personuppgifter och ackrediterats 
för evenemang godkänner vid ackreditering och genom att fylla i sina uppgifter att 
uppgifterna behandlas i de syften som anges i punkt 3. 

3. Grunder för upprätthållande av registret och registrets syfte  

Medieregistret används för att informera om evenemang. Med det avses att vi skickar 
information om våra evenemang, presskort och bloggarpass samt inbjudningar till 
invigningar och presskonferenser till journalister/fotografer och redaktioner. 

4. Personuppgifter som sparas i registret  

Obligatoriska uppgifter som insamlas: 

 efternamn 
 förnamn 
 e-postadress (för att skicka meddelanden och material) 
 postadress (för att skicka presskort och bloggarpass) 
 mediernas namn eller information om vilka medier journalisten arbetar för  
 profileringsuppgifter (journalist/bloggare/freelancer/fotograf) 
 telefonnummer (t.ex. för att informera om ändringar som rör presskonferenser) 



 

 

5. Principer för skydd av uppgifterna 

Endast särskilt utsedda personer som arbetar med kommunikation på Åbo Mässcentrum 
Ab har rätt att behandla och uppdatera registrerade uppgifter.  

6. Den registrerades rättigheter  

Den registrerade har följande rättigheter som kan utövas genom att skicka en begäran till: 

Kommunikationschef Taina Pärkö-Luotonen, Åbo Mässcentrum Ab, 
tfn 040 505 64 24/(02) 33 71 11, taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi 

Rätt till information  

Den registrerade kan kontrollera sina sparade personuppgifter.   

Rätt till rättelse 

Den registrerade kan be oss att korrigera fel och brister i sina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar  

Den registrerade kan motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter om den 
registrerade anser att personuppgifterna har behandlats på ett sätt som strider mot lagen.   

Rätt till radering  

Den registrerade har rätt att få sina uppgifter raderade om uppgifterna inte längre behöver 
behandlas.  

Återkallande av samtycke 

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast bygger på samtycke, och 
inte exempelvis på kundförhållande eller medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt 
samtycke. 

Den registrerade kan överklaga beslut till dataskyddsombudsmannen 

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av omtvistade personuppgifter 
begränsas tills ärendet är löst.  

Klagomål  

Om den registrerade anser att vi med behandlingen av personuppgifter bryter mot 
gällande lagstiftning har den registrerade rätt att anföra klagomål hos 
dataskyddsombudsmannen.  

Dataskyddsombudsmannens kontaktuppgifter: 
http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html  

Kommentoinut [OH1]: Tämän otsikon pitäisi ehkä olla 
”Rätt till begränsning av behandling” (Oikeus rajoittaa 
käsittelyä)? Vrt sisältö ja seuraava otsikko + sen sisältö 



 

7. Regelbundna informationskällor  

Uppgifter lämnade av medier, journalister eller bloggare själva vid ackreditering, offentliga 
medieregister, förfrågningar i samband med evenemang. 

8. Regelbunden överlåtelse av uppgifter  

Vi har säkerställt att alla våra serviceleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.  

Registren innehas av: 

 STT:s informationstjänst 
 E-postserver: Microsofts O365-server 

9. Behandlingens varaktighet 

 De registrerades e-postadresser behandlas i regel endast medan kommunikation 
kring en specifik mässa aktivt pågår.  

 Det är möjligt att när som helst avanmäla sig från listan genom att kontakta 
mässcentrets kommunikationschef. 

10. Vem behandlar personuppgifterna?  

Åbo Mässcentrum Ab:s kommunikationschef och/eller anställda och samarbetspartners 
som arbetar med kommunikationsuppgifter. 

11. Överföring av uppgifter utanför EU  

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.   

12. Automatiskt beslutsfattande ja profilering  

Uppgifterna i medieregistret används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.  

 

 


