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Registerbeskrivning för Innova Service Ab:s personalfondregister
En personalfond som har avtal med Innova Service Ab om
förvaltning av fondens angelägenheter.

Registeransvarig

Innova Service Ab, Anna Ylikorkala, anna.ylikorkala@innova.fi

Personer som handlägger
registerärenden

Medlemstjänster och kontrollbegäran, tfn 010 516 7002

Syfte med behandlingen av
personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är förvaltning av
personalfonden, relaterad affärsverksamhet och hantering av
kundrelationer. Personuppgifterna behandlas utgående från den
information som meddelas av arbetsgivaren.
Personuppgifter behandlas dessutom i syfte att
uppfylla den registeransvariges lagstadgade
skyldigheter, till exempel:
– identifiering och igenkänning av registrerade
– hantering av informations- och rapporteringsskyldigheter som
bygger på lagstiftning, myndighetskrav och anvisningar.

Registrerade persongrupper

Personer som är/har varit medlemmar i personalfonder förvaltade
av Innova Service Ab (kunder).
Registreringen av personuppgifter bygger på den
registeransvarigas lagstadgade skyldigheter.

Utlämnande av uppgifter

Innova Service Ab kan i enlighet med personalfondens
serviceavtal lämna ut uppgifter från registret under de
förutsättningar som anges i gällande lagstiftning, bland annat till
myndigheter. Uppgifter i registret kan lämnas ut till bolag som
ingår i samma koncern som Innova Service Ab om det är
nödvändigt för att tillhandahålla Innova Service Ab:s tjänster.

Översändande av
personuppgifter utanför EU eller
EES

Uppgifter i registret kan översändas utanför Europeiska
unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) inom de ramar som
personuppgiftslagen tillåter.
Den registeransvarige översänder personuppgifter utanför EU
eller EES endast till sådana samarbetspartners som genom avtal
eller på något annat sätt som förutsätts i lag har gett tillräckliga
garantier för skyddet av personuppgifterna. De uppgifter som
översänts behandlas endast för den registeransvariges räkning.
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Registerbeskrivning för Innova Service Ab:s personalregister

Uppgiftsgrupper som hänför sig till de registrerade och uppgifter enligt persongrupp
Persongrupp

1

Uppgiftsgrupp

Grundläggande uppgifter om
personalfondens medlemmar

Uppgifter
Namn
Medlemsnummer i fonden
Personnummer (från arbetsgivaren)
Personbeteckning
Språk
Beskattningsuppgifter
Anställningsuppgifter
Fondens medlemsuppgifter
Uppgift om orsaken till att medlemskapet upphört
Nationaliteter och bosättningsland
Nödvändiga uppgifter om beskattningsländer och
skattenummer
Uppgifter som behövs för att identifiera kunden
Uppgifter om användning av webbtjänster

Medlemsspecifika fondandelar

Bundna och disponibla fondandelar
Förändringar i fondandelen
Utbetalda andelar
Beviljade belöningar
Värdebestämningsdagar
Nödvändiga uppgifter för att förvalta medlemmens
fondandel

Kontaktuppgifter och
servicekanaler

Hemadress
Telefonnummer
E-postadresser
Bankförbindelser
Servicekanaler

Kontakter

Elektroniska meddelanden och brev
Marknadsföringstillstånd
Svar på elektronisk kommunikation
Telefonsamtal
Kundrespons

Uppgifter som stöd för
kundtjänsten

Kundansvariga

Grundläggande uppgifter om
fonden

Specifikt för varje fond:
Kod
Stadgeenliga verksamheter
Fondens status
Fondens styrelse och kontaktpersoner
Datum för fondens inrättande
Antal medlemmar i fonden
Uppgifter om fondens tillgångar
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Principer för skyddet av
personuppgifter

1. Genom kontroll av befogenheter för behandling
av uppgifter övervakas att uppgifter i registret
endast behandlas av personer som är
berättigade därtill.
2. De som behandlar uppgifter i registret omfattas av
lagstadgad tystnadsplikt och har undertecknat en
tystnadsförbindelse.
3. Registret förs i ett datanät, som är avskilt från
det offentliga telekommunikationsnätet med
brandväggar.
4. Konfidentiella uppgifter som överförs i det
offentliga telekommunikationsnätet krypteras.
5. Dokumentmaterial förvaras i utrymmen som är
skyddade med passerkontroll och
användningen övervakas genom kontroll av
användarbefogenheter.
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