
Extern information - evenemangsanmälningsregister  

Detta är ett register i enighet med den gemensamma dataskyddsförordningen GDPR.  

Skapad 22.5.2018 senaste uppdateringen 25.5.2018. 

1. Registerhavare 

Ämnesföreningen Octavia vid Svenska social- och kommunalhögskolan - Octavia. 

Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors 

 

2. Registeransvarig 

Programansvariga: Caroline Ingo, caroline.ingo@helsinki.fi 

 

3. Registrets namn 

Ämnesförening Octavias register för evenemangsanmälningar 

 

4. Laglig grund för behandlingen och ändamål av registret.  

Enligt kapitel 2, artikel 6 i Dataskyddsförordningen är föreningen berättigad att samla in och 

behandla personuppgifter den registrerade har gett sitt samtycke till.  

Ändamålet av detta register är att samla in nödvändiga uppgifter som behövs för att ordna 

evenemang för föreningsmedlemmarna.  

 

5. Registrets innehåll.  

Inom ramen för detta register kan vi samla in en eller flera av de följande uppgifterna:  

• Namn, för att veta vem som kommer på plats och hur många.  

• E-mail, för att kunna ta kontakt med personen vid förändringar i evenemanget samt vid 

oklarheter vid betalningsunderlag 

• Dieter, allergier,  för att kunna säkerställa att ingen skadas av maten under evenemanget 

• Avec, för att kunna ta sällskapsönskemål i beaktande 

• Övrig hälsning, för att ge deltagarna en chans att skriva kommentarer åt organisatörerna.  

Registret förstörs då det inte längre är nödvändigt att spara uppgifterna. 

Vi fotograferar på diverse evenemang och vi publicerar bilderna på instagram eller Octavias 

hemsida (https://blogs.helsinki.fi/octavia-sskh/)  och om någon inte vill synas på bilderna som 

publiceras har man rätt att be om att få dem borttagna. 

 

mailto:caroline.ingo@helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/octavia-sskh/


6. Lagenliga informationskällor 

Informationen samlas in genom evenemangets elektroniska anmälningsformulär som deltagaren 

själv fyller i.  

 

7. Utlämning av uppgifterna utanför EU eller ETA 

Uppgifterna sparas inte utanför EU eller ETA och lämnas inte heller ut till till tredje parter 

utanför EU eller ETA 

 

8. Registrets skyddsprinciper och behandling av information 

Registrets behandlas varsamt. Elektronisk informationen sparas i Google Drive, som förbundit 

sig att följa EU:s dataskyddsförordning.Informationen sprids inte ut till obehöriga, detta ansvarar 

registeransvariga över. Endast styrelsen evenemangsarrangörerna och -fixarna har tillgång till 

registret. 

 

9. Rätten att inspektera och rätta information 

Alla registrerade har rätt att få inspektera och rätta till sina egna uppgifter genom att skicka en 

skriftlig förfrågan till registeransvariga. Registeransvariga kan begära att personen bevisar sin 

identitet vid förfrågan. Registeransvariga skall besvara förfrågan inom en månad. 

 

10. Registrets bevaringstid 

Föreningen tar bort registret senast en månad efter evenemanget. 

 

 

 


