Exempel på register du kan vara med i:
• Registret över födslar
• Befolkningsdatasystemet
• Hembygdsrättsregistret
• Körkortsregistret
• Fordonsregistret
• Kameraövervakningssystem som
registrerar information (t.ex. bild eller ljud)
• Register över beviljade jakttillstånd
• Elev- eller studeranderegister
• Register över beviljade studiestöd
• Personal- och löneregister
• Olika kund- och konsumentregister
• Pensionsdataregister
• Faktureringsregister
över olika kommunala avgifter
• Förtroendemannaregister
• Patientregistret
• Cancerregistret och massundersökningsregistret

Vi finns i Kvarteret ITiden,
Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

Du har rätt att få veta!

Telefon: 25 550
E-post: inspektion@di.ax

– vet du om uppgifterna
är korrekta om dig?

design: samba.ax

• och det finns fler.....
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Det här har du rätt till

Hur, var och varför
behandlas dina personuppgifter?
De flesta av oss har ingen aning om mängden
data som är lagrad om oss. Under vårt liv samlas
uppgifter om oss i en mängd register. Vi föds,
döps, går på dagis, anlitar hälso- och sjukvården,
går i skolor, tar körkort, ansöker om studiestöd,
börjar jobba och så vidare.

De har ansvar för att våra personuppgifter är
felfria, att de inte används för annat än till det
de ursprungligen samlats in till och att de inte
bevaras längre än vad som är absolut nödvändigt.  
De har också en skyldighet att redogöra för vilka
personregister som finns inom verksamheten.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgift menas alla uppgifter eller all
slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person i livet.
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Per sonuppgif tslagen ger dig:
•

Rätt till information från myndigheter när de
behandlar uppgifter om dig

•

Rätt att ansöka om information gällande
behandling av dina personuppgifter

•

Rätt att be att uppgifter om dig rättas,
utplånas, blockeras eller kompletteras

•

Rätt att be att andra som mottagit felaktig
information om dig får del av rättelsen

•

Rätt att återkalla samtycke som du givit till
behandling av dina uppgifter

•

Rätt att vända dig till Datainspektionen

Det här har du inte rätt till
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Det finns speciella situationer när du
inte har rätt till information, som när
informationen kan skada den allmänna ordningen
och säkerheten, eller försvåra förebyggande eller
utredning av brott.
Du kan också få avslag på andra grunder, till
exempel om informationen kan medföra allvarlig
fara för din hälsa eller vård eller för någon annans
rättigheter.
Du har inte heller rätt att få information om
uppgifter som enbart används för historisk eller
vetenskaplig forskning eller statistik.

Den myndighet som har uppgifter om dig ska ge
dig svar när du ber om insyn. Du har rätt att få
se uppgifter om dig i IT-system eller register som
en myndighet använder. Du har också rätt att få
en utskrift eller kopia av uppgifterna. Du kan be
om information skriftligen genom en personligen
undertecknad ansökan, eller muntligen vid ett
personligt besök.
En modell på blankett hittar du på Datainspektionens hemsida http://www.di.ax
Du har rätt till information snarast möjligt. Om
det finns särskilda skäl får informationen lämnas
upp till senast tre månader efter att du gjort din
ansökan.
ng p er
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Informationen är gratis om den
lämnas högst en gång per kalenderår.

gratis

lenderår

Registeransvarig för våra personuppgifter är till
exempel arbetsgivaren, kommunen där vi bor,
Ålands hälso- och sjukvård eller någon annan
myndighet.

Om det saknas uppgifter om dig,
har du rätt att få veta det.

Såhär gör du
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Uppgifter om oss kan finnas lagrade i elektroniska
register, på papper, i kartotek, i mappar eller som
ljud- eller bildupptagningar. Alla personuppgifter
som insamlats för samma användningsändamål
utgör ett personregister.

De uppgifter om dig som är registrerade vid tidpunkten för din anhållan, och de uppgifter som
gäller fram till att du fått svar på din anhållan.
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Du har rätt att få veta
– ta vara på det!

Myndigheter är skyldiga att ge dig den
information som de har om dig:

Om du är missnöjd

– vänd dig till Datainspektionen
Om du ansökt om information, men är missnöjd,
kan du vända dig till Datainspektionen som
prövar ditt ärende.
Datainspektionen arbetar för att säkra individens
rätt till integritet i samhället.
Vi finns i Kvarteret ITiden, Elverksgatan 10 i
Mariehamn. Ring 25 550 eller e-posta oss på
inspektion@di.ax om du undrar något så får
du veta mera.

