Dataskyddsbeskrivning
Basuppgifter om registret
Registrets namn

Personregister för radioamatörexamina
Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

PB 320, 00059 TRAFICOM
registrator@traficom.fi
telefon 029 534 5000
Kontaktuppgifterna till den
personuppgiftsansvariges dataskyddsombud

Grund och ändamål för behandlingen av uppgifter

PB 320, 00059 TRAFICOM
tietosuoja@traficom.fi
telefon 029 534 5000

Personuppgifterna behandlas för att ordna och administrera radioamatörexamina. Anordnandet av
radioamatörexamina är en lagstadgad uppgift för Transport- och kommunikationsverket (Traficom) med stöd av
265 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).
Finlands Radioamatörförbund (SRAL) som är examensmottagare och personuppgiftsbehandlare är med stöd av 265
§ 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) en sådan aktör utanför Traficom som
godkänts som examensmottagare och som därmed behandlar uppgifter för Traficoms räkning.
När SRAL rf agerar för Traficoms räkning har SRAL inte rätt att använda de personuppgifter som samlasin i samband
med detta uppdrag för något annat ändamål än för anordnande och administrerande av radioamatörexamina.
Uppgifter om tillstånd för radioamatörer kan emellertid överlämnas till radioamatörernas nationella intresseförening
(SRAL rf) för dess egna användningsändamål, om den registrerade ger Traficom sitt samtycke till att överlåta
uppgifterna.
Denna dataskyddsbeskrivning gäller endast sådan behandling av personuppgifter i SRAL rf:s verksamhet som hör
till Traficoms lagstadgade uppgift, särskilt i SRAL rf:s examenssystem Amateur Radio eXam. Beskrivningen gäller
inte behandling av personuppgifter i samband med SRAL rf:s föreningsverksamhet.

Datainnehåll
Uppgifter i registret

För personer som avlägger behörighetsexamina för radioamatörkommunikation
innehåller registret följandeanvändargruppsspecifika uppgifter:
A) Den som tränar inför examen
-

Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postaddresser
Registreringsuppgifter som användarnamn, lösenord och annan eventuell
identifierande kod
frågor och svar på övningstentamina, tidpunkt för övningstentamen,poäng
samt uppgift om godkänd/underkänd.

B) Examensdeltagare
-

Utöver de föregående uppgifterna (punkt A)
personbeteckning
plats och datum för examen
examensfrågor, svar, korrigeringar och anteckningar som gäller proven
uppgifter om avlagd examen och anteckningar som gjorts av den
behöriga examinator som tagit emot examen
uppgifter om det behörighetsbevis som beviljas till den som avlagt
examen, om de avlagda examina berättigar till detta
när det gäller nya tillståndssökande: uppgifter om tillstånd för
radioamatörer ifall behörighetsbevis utfärdas
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-

vårdnadshavarens samtycke till deltagande i examen och till beviljande av
behörighetsbevis för personer under 18 år
samtycke som tillåter utlämnande av tillståndsuppgifter till dennationella
intresseorganisationen för radioamatörer SRAL rf samt
övriga uppgifter om avläggandet av examina, såsom betalningsuppgifter,
respons och kontakter.

C) Examensmottagare och andra som deltar i anordnandet av examina
Registrets
informationskällor
(varifrån uppgifter
erhålls)
Förvaringstiden för
personuppgifter

kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och epostadresser
registreringsuppgifter som användarnamn, lösenord och annan
eventuell identifierande kod
personbeteckning samt
den behöriga examinatorns identifikationsnummer.

Uppgifter fås endast av den registrerade själv eller av vårdnadshavaren om detär
fråga om en minderårig. Även examensmottagaren producerar informationom den
registrerade vid bedömningen av den registrerades examensprestation.
A. Den som tränar inför examen
Den registrerades personuppgifter och uppgifter om praktiken raderas som s.k.årliga
avskrivningar, d.v.s. förvaringstiden är innevarande år + två år från den sista
inloggningen i systemet, såvida inte den registrerade har deltagit eller anmält sig till
examen.
Den som tränar inför examen kan ändå om hen så vill be att hens uppgifter raderas
tidigare än så.
B. Examensdeltagare
Kontaktuppgifter och registreringsuppgifter raderas som s.k. årliga avskrivningar,
d.v.s. förvaringstiden är innevarande år + två år från den sista inloggningen i
systemet, såvida inte den registrerade har deltagit eller anmält sig till (del)examen.
Examensfrågor, svar, korrigeringar och anteckningar om proven tas bort ur systemet
och förstörs när två år har förflutit efter examensåret. Om besvär haranförts över ett
beslut om avslag på examen förvaras ovan nämnda handlingar dock tills ett
lagakraftvunnet beslut om besvären har meddelats. När förvaringstiden har löpt ut
förstörs materialet.
Uppgifter om delexamina och behörighetsexamina som avlagts med godkänt resultat
förvaras varaktigt i den personuppgiftsansvariges register som benämns system för
behandling av ärenden i anslutning till radiotillstånd, examina och intyg (Rahas2).
C. Examensmottagare
Uppgifter om den examinator som utsetts till mottagare av radioamatörexamina
raderas ur systemet fem år efter att tiden för att vara mottagare har löpt ut.
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Behandling av uppgifter
Mottagare av
personuppgifter och
kategorier av mottagare
(vart uppgifter lämnas
ut)

Behandling av
personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges
räkning
Överföring av
personuppgifter till
tredjeländer utanför EU
Automatiskt
beslutsfattande och
profilering

Uppgifter får lämnas ut endast inom de gränser som den gällande lagstiftningen
förpliktar och tillåter eller med den registrerades samtycke. Uppgifterna lämnasinte
ut till direktmarknadsföring.
Examenshandlingar är enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet(OffL
621/1999) sådana myndighetshandlingar som på begäran lämnas ut enligt kraven i
13 § och 16 § i OffL, såvida de inte är sekretessbelagda enligt
OffL eller annan lagstiftning.
SRAL rf behandlar personuppgifter för Traficoms räkning.

Uppgifterna överförs inte till parter utanför EU eller EES.
Uppgifterna används inte för profilering och behandlingsåtgärderna för
personuppgifterna omfattas inte av något automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter
Rätt att få tillgång till
uppgifter om sig själv

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en bekräftelsepå att
personuppgifter om hen behandlas eller inte behandlas. Om personuppgifterna
behandlas har den registrerade rätt att få tillgång till dessa personuppgifter.
Begäran om insyn ska riktas till den personuppgiftsansvarige. Den
personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter finns i denna dataskyddsbeskrivning. Den
registrerade har själv tillträde till sina egna uppgifter i AR-X-datasystemet.

Rätt till rättelse av
uppgifter
Rätt att återkalla
samtycke
Rätt till dataportabilitet

Rätt till radering av
uppgifter
Rätt att lämna in
klagomål till en
tillsynsmyndighet

Om ditt meddelande innehåller känsligt, sekretessbelagt eller annars sensitivt
innehåll eller en personbeteckning, ber vi dig att använda Traficoms säkra e-post.
(https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-tilltraficom)
Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat
dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter om den registrerade. Begäran
om rättelse ska riktas till den personuppgiftsansvarige.
I den utsträckning som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den
registrerades samtycke kan den registrerade återkalla sitt samtycke genom att ta
kontakt med den personuppgiftsansvarige.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att den lagstadgade
skyldigheten iakttas, varvid den registrerade inte har rätt att överföra uppgifterfrån
ett system till ett annat.
Behandlingarna baserar sig på den registrerades samtycke som endast gäller
utlämning av uppgifter till SRAL rf. När det gäller de uppgifter som är föremål
för dessa behandlingar bedöms tillämpningen av rätten från fall till fall på begäran
av den registrerade.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att den lagstadgade
skyldigheten iakttas, varvid den registrerade inte har rätt att kräva att uppgifter
raderas.
En registrerad har rätt att föra ett ärende vidare till dataombudsmannen för
behandling om den registrerade anser att man i behandlingen av hens
personuppgifter bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Rätten
påverkar inte övriga administrativa prövningsförfaranden eller rättsmedel.
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