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REGISTERBESKRIVNING / 
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Uppdateringsdatum: 28.4.2014 
 

1. Registeransvarig 

Namn: 

Finlands Radioamatörförbund r.f. 

FO-nummer: 

0202266-8 

 

Hemort: 

HELSINGFORS 

Postadress: 

PB 44, 00441 HELSINGFORS 

Gatuadress: 

Krämarbackastigen 9, HELSINGFORS 

 

Telefon: 

(09) 562 5988 (byrå) 

Telefax: 

(09) 562 3987 

E-post: 

toimisto@sral.fi 

2. Ansvarig person för registerupp-
gifterna 

Ansvarig person: 

Förman för examinatorerna 
Juhani Lehtosaari, OH2MD 
 
Telefon: +358 50 559 2226 
E-post: oh2md@sral.fi 

Kontaktperson: 

Informatör 
Annika Wahlström, OH2HSJ 
 
Telefon: +358 9 562 5988 
E-post: oh2hsj@sral.fi 

3. Registrets namn 

Amateur Radio eXam – Tutkintojärjestel-
män henkilörekisteri (Personregister för 
examenssystemet Amateur Radio eXam) 

4. Ändamålet med behandlingen av 
personuppgifter / Registrets anvä-
ndningsändamål 

Användares personuppgifter kan behand-
las för följande ändamål: 

- för att sköta och utveckla anvä-
ndarförhållandet, 

- för att använda tjänsten, 

- för att bekräfta användarhändelser, 

- för marknadsföring som hör till behö-
righetsexamina för radioamatörer och 
utbildning som förbereder för dessa, 
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- för direkt marknadsföring, både sådan 
som kräver tillstånd och sådan som går 
att förbjuda 

- analys och statistik samt 

- andra liknande användningsändamål. 

Personuppgifter kan också behandlas i 
enlighet med personuppgiftslagen av den 
enhet inom den nationella teleförvaltning-
en som behandlar amatörradiotillstånd. 

5. Registrets datainnehåll 

Personregistret för examenssystemet kan 
innehålla följande information: 

- kontaktuppgifter, såsom namn, adress, 
telefon och e-postadress, 

- registreringsuppgifter, såsom anvä-
ndarnamn, lösenord och någon annan 
unik identifierare, 

- ålder, kön, nationalitet och språk vid 
kontakt med myndigheter, 

- möjliga profilerings- och 
intresseuppgifter, som användaren 
uppgett, 

- potentiella tillstånd och samtycken och 

- möjliga andra uppgifter, som insamlats 
med användarens samtycke. 

Om de användare, som avlägger sådana 
behörighetsexamina inom amatörradi-
okommunikation som beskrivs i de exa-
mensfordringar för amatörradiokommu-
nikation som den nationella teleförvalt-
ningen gett ut, innehåller registret des-
sutom följande uppgifter: 

- personbeteckning, 

- examensort och –datum, 

- uppgifter om fullgjord examen och 
anmärkningar, som mottagande exa-
mensförrättare gjort, 

- uppgifter om behörighetsbevis som 
examinanden beviljas, om fullgjorda 
examina berättigar till behörighets-
bevis, 

- uppgifter om det beviljade amatörradi-
otillståndet för dem som ansöker om 
behörighetsbevis första gången, om 
radioamatörcertifikat beviljas, 

- vårdnadshavares medgivande för dem 
som är under 15 år gamla, 

- samtycke till att uppgifterna om radi-
otillståndet ges till den nationella 
intresseorganisationen för radioama-
törer och 

- andra uppgifter om avläggande av ex-
amen, såsom uppgifter om betalning, 
respons och kontakter. 

Dessutom innehåller registret följande 
uppgifter om dem som förordnats till ex-
amensförrättare: 

- personbeteckning och 

- examensförrättarens ID-nummer. 

6. Normala källor 

Uppgifter om användare fås i regel: 

- av användaren själv i samband med 
registreringen, via internet, på eposten 
eller på annat motsvarande sätt samt 

- med hjälp av cookies eller 
motsvarande teknik. 
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7. Normalt utlämnande och överfö-
ring av uppgifter utanför EU eller 
EES 

Uppgifter överförs i regel till: 

- den nationella teleförvaltningen i en-
lighet med personuppgiftslagen och 
den tillståndsprocess, som krävs vid 
avlagd behörighetsexamen för radi-
oamatör samt 

- den nationella intresseorganisationen 
för radioamatörer med det samtycke 
som användaren gett, vilket inbegriper 
överföring av uppgifter om tillståndet. 

Uppgifter överförs eller överlämnas inte 
utanför EU eller det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

8. Den registrerades rättigheter 

Granskningsrätt och rätt att rätta en 
uppgift 

Den registrerade har rätt att kontrollera 
de uppgifter som sparats om honom eller 
henne. Kontakter som berör gransknings-
rätten ska göras skriftligt och med un-
derskrift på den adress som uppgetts i 
punkt 1. 

Om det finns fel i de registrerade 
uppgifterna kan den registrerade anhålla 
hos den person, som ansvarar för regis-
teruppgifterna och som nämns i punkt 2, 
om att felet rättas till. 

Förbudsrätt 

Den registrerade har rätt att förbjuda den 
registeransvariga att behandla uppgifter 
om honom själv för direktreklam, distans-
försäljning och annan direktmarknadsfö-
ring och marknads- och opinionsun-

dersökningar, personmatrikel och släkt-
forskning. 

I frågor som rör förbudsrätten och rätten 
att rätta uppgifter kan den registrerade ta 
kontakt per telefon på tfn (09) 562 5988 
eller per post på den address som nämns 
i punkt 1. 

9. Beskrivning av principerna för 
skydd av registret 

Manuellt material 

Manuellt material finns inte. 

Elektroniskt sparade uppgifter 

Rätt att använda systemet som innehåller 
användaruppgifter har endast de ar-
betstagare vid Finlands Radioamatörför-
bund och de examensförrättare som för-
bundet förordnat eller de arbetstagare vid 
den nationella teleförvaltningen, som i sitt 
arbete har rätt att behandla anvä-
ndaruppgifter. Dessa är bundna av tyst-
nadsplikt. Varje användare har ett eget 
användarnamn och lösenord i systemet 
och en användarroll som bestäms av 
uppgiften. Rörelserna i systemet 
övervakas genom passertillstånd. 
Uppgifterna samlas i databaser, som är 
skyddade av brandmurar, lösenord och 
på andra tekniska sätt. Databaserna och 
säkerhetskopiorna av dem finns i låsta 
utrymmen och endast vissa på förhand 
utsedda personer kommer åt uppgifterna. 
Uppgifter uppges för eller överförs till 
utomstående endast på sådant sätt som 
föreskrivits i lag om anmälningsplikt, 
såsom på användarens egen begäran 
eller på sådan begäran av myndighet 
som föreskrivits i lag. 


