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Postmuseets personregister för invigning av utställningar  

Syftet med detta dokument är att informera dem som anmäler sig till invigning 
av en utställning i Postmuseet om behandlingen av personuppgifter i 
Postmuseets personregister vid invigning av utställningar. Informationen baserar 
sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016). 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 
 
Postimuseosäätiö 
Häkiläpolku 3, 33100 Tammerfors  
info@postimuseo.fi  

Syftet med behandlingen av personuppgifter och grunden för behandlingen 

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att utreda antalet gäster som 
anmäler sig till en invigning av en utställning samt att spara kontaktuppgifter för 
eventuella kontakter som gäller invigningen. 

Grunden för behandlingen av personuppgifter är kundens samtycke. 

I registret införs följande uppgifter om de registrerade 

Namn och e-postadress för den person som anmäler sig till invigningen.  

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas av personer som hör till Postmuseets personal 
och som har till uppgift att ordna en invigning av en utställning. 

Bevaringstid för personuppgifter 

Vi sparar uppgifterna fram till invigningen av varje utställning. Uppgifterna 
raderas inom en skälig tid efter invigningen. 

Källor till personuppgifter 

Uppgifterna samlas in av inbjudna gäster via blanketten på Postmuseets 
webbplats (https://www.postimuseo.fi/fi/avajaiset). 
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Utlämnande av personuppgifter 

Personuppgifter lämnas inte ut utanför Postmuseet. 

Skydd av personuppgifter 

Uppgifterna på webblanketten sparas på en server som är blockerad med 
brandväggar. Servern förvaras i låsta utrymmen. Uppgifterna är tillgängliga 
endast med personliga koder. Postmuseets personal har koder som ger 
åtkomsträttigheter. 

Den registrerades rättigheter 

En kund har rätt att få tillgång till de personuppgifter om honom eller henne 
som införts i registret. Uppgifterna kan begäras skriftligen av Postmuseet. 

En kund har rätt att korrigera, radera och begränsa behandlingen av sina 
uppgifter. Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av 
personuppgifter. 

Om en kund anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte 
är lagenlig, har han eller hon rätt att anföra besvär över ärendet hos 
dataombudsmannen. 
 


