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Finlands och EU:s dataskyddslagar förnyas. EU:s nya dataskyddsförordning tillämpas från och med den 25 

maj 2018 i alla EU:s medlemsländer. Bakgrunden till lagstiftningen är att stärka skyddet av privatpersoners 

personuppgifter. Nedan följer Skogsstiftelsens sekretesspolicy, som beskriver integritetsskyddet och hur 

personuppgifterna används. 

Vi på Skogsstiftelsen behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga 

skyldigheter och för att vi ska kunna ge aktuell information om Skogsstiftelsen och dess verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarig Finlands Skogsstiftelse  
Salomonsgatan 17 A 
00100 Helsingfors 
FO-nummer: 1517191-0 
Verkställande direktör: Liisa Mäkijärvi, 
liisa.makijarvi@metsasaatio.fi 
 

Vilka personuppgifter kan Skogsstiftelsen samla in 
och på vilka rättsliga grunder? 
 
 

Personer som ansöker om understöd ger sitt 
samtycke till behandlingen av personuppgifter när 
de ansöker om understöd. Detta gäller såväl 
ansökningar som går till styrelsen som små 
understöd, som beviljas av verkställande 
direktören. De uppgifter som samlas in är namn, 
personbeteckning, kontonummer, telefonnummer, 
adress och e-postadress allt efter behov. 
 
Uppgifterna om ansökningar och mottagare av 
understöd behandlas på basis av samtycke och det 
berättigade intresset (kundrelationen). 
 
För att kunna informera om aktuella ärenden har 
Skogsstiftelsen upprättat ett e-postregister, som 
innehåller namn och e-postadresser. 
 
Uppgifterna om styrelse, förvaltningsråd, personal 
och revisorer samlas in på det sätt som lagen 
förutsätter. De uppgifter som samlas in är namn, 
personbeteckning, telefonnummer, adress och e-
postadress. 
 

Till vem kan Skogsstiftelsen lämna ut 
personuppgifterna?  

Beviljade understöd och namnen på mottagarna av 
dem publiceras på stiftelsens webbplats, i 
verksamhetsberättelsen och i stiftelsens övriga 
kommunikationskanaler. 
 
Uppgifter om enskilda mottagare av understöd på 
över 1 000 euro lämnas ut till skattemyndigheten 
och pensionsförsäkringsbolaget på det sätt som 
lagen förutsätter. 
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Revisionsbyrå: Balance-Team Oy (0981020-2) 
sköter om utbetalningen av understöd. De 
uppgifter som är nödvändiga för utbetalningen 
lämnas ut till Balance-Team Oy.  
 
Uppgifterna om styrelse, förvaltningsråd, personal 
och revisorer lämnas ut till Patent- och 
registerstyrelsen på det sätt som lagen förutsätter. 
 
Uppgifterna överförs inte till tredje land eller till 
internationella organisationer. 
 

Lagringstid för personuppgifter, ansökningar om 
understöd och beslut om understöd 

Ansökningar som har lett till ett positivt beslut 
lagras i tio år efter att en rapport om hur 
understödet har använts har tagits emot. 
 
Ansökningar som har lett till ett negativt beslut 
lagras i tre år efter att ansökan har behandlats. 
 
Uppgifterna om styrelse, förvaltningsråd, personal 
och revisorer lagras i tre år efter att 
förtroendeuppdraget, anställningsförhållandet 
eller uppdraget har upphört. 
 

Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att begära tillgång till de 
personuppgifter som rör honom eller henne själv 
samt rätt att begära rättelse av de aktuella 
uppgifterna av den personuppgiftsansvarige. 
 
Rätt att begära radering av uppgifter eller 
begränsning av behandlingen eller att invända mot 
behandling samt rätt till dataportabilitet. 
 
Skogsstiftelsen är dock i många fall skyldig att på 
basis av lagstiftningen lagra personuppgifterna på 
basis av kundrelationen (stiftelsens berättigade 
intresse). 
 
Den registrerade har rätt att lämna in besvär till 
tillsynsmyndigheten om han eller hon är missnöjd 
med behandlingen av uppgifterna. 
 

Samtycke till utlämnande av uppgifter De personer som ansöker om understöd ger sitt 
samtycke till att information om att han eller hon 
har beviljats understöd och om understödets 
storlek kan utlämnas till en annan stiftelse. 
 

  



Skriftliga kommentarer eller utlåtanden Stiftelsen ger inga skriftliga kommentarer eller 
utlåtanden om besluten till personer som har 
ansökt om understöd. 
 

Automatiskt beslutsfattande Den registeransvarige fattar inga automatiska 
beslut. 

 


