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1. Den registeranvariges namn samt kontaktuppgifter 
 

Finska Vetenskaps-Societeten r.f. 

Norra Magasinsgatan 7 A 6 

00130 Helsingfors 

Tel. 09-633 005 

societas@scientiarum.fi 

Kontaktperson: Ann-Christin Geust 

 

 

2. Registrets namn 
 

Finska Vetenskaps-Societetens medlemsregister. 

 

 

3. Ändamålet med medlemsregistret 
 

Enligt föreningslagen är föreningen skyldig att upprätthålla ett medlemsregister. Ändamålet med 

medlemsregistret är att handha de uppgifter som föreningslagen kräver samt övriga uppgifter som är 

nödvändiga för föreningens verksamhet. 

 

Informationen i medlemsregistret används för att förverkliga Finska Vetenskaps-Societetens verksamhet samt 

för kommunikation om denna. 

 

 

4. Registrets datainnehåll 

 

I medlemsregistret finns de uppgifter som föreningslagens 11§ kräver, d.v.s. medlemmens namn och hemort. 

Dessutom begärs följande uppgifter: 
 

 

Födelsedatum 

Titel 

Examen 

Befattning och organisation 

Invalsår 

Kontaktuppgifter hem eller till tjänst (adress, telefon, e-postadress) 

Ledamotsgrupp (inhemsk-/utländsk-/hedersledamot) 

Sektion 

Eventuell information om förtroendepost inom Finska Vetenskaps-Societeten 

 

All information som lagras i registret bör vara nödvändig för föreningens verksamhet. I registret samlas inte 

känsliga uppgifter. 

 

 

5. Regelmässiga källor 
 

 

Information inhämtas av ledamöterna själv eller via offentliga källor som adresstjänst eller universitetens 

hemsidor. 

Ledamöterna skickas ibland en begäran att kontrollera de uppgifter som finns i registret. 
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6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
 

 

Registeruppgifterna hanteras av ständige sekreteraren, skattmästaren och kanslisekreteraren. 

Registeruppgifter kan lämnas åt sektionsordföranden till den del de berör den egna sektionen för att möjliggöra 

verksamheten. 

 

Ledamotsförteckningen publiceras på Finska Vetenskaps-Societetens hemsidor samt i årsboken Sphinx. 

Ledamöterna har möjlighet att förbjuda att vissa uppgifter presenteras, men på hemsidorna och i årsboken 

publiceras alltid ledamöternas namn, invalsår och sektion. 

 

Uppgifter om Finska Vetenskaps-Societetens ledamöter publiceras i den årligen utkommande Statskalendern.  

Uppgifterna är namn, invalsår, titel och födelsedatum. I kalendern publiceras inte födelsedatum och titel om 

ledamoten har önskat att detta inte publiceras offentligt. 

 

Adresser kan överlämnas till leverantörer av postningstjänster i ärenden som gäller medlemspost. 

 

För övriga ändamål överlåts inte information utan att vid varje enskilt fall be om tillåtelse av den registrerade 

ledamoten. 

 

Inga uppgifter från föreningens register lämnas ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

 

7. Principerna för skyddet av registret 
 

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Finska Vetenskaps-Societetens datanät och maskinvara där registret 

finns är skyddade med brandmur och andra tekniska åtgärder som tryggar säkerheten. Endast befullmäktigade 

personer har tillgång till databasen. 

 

Personerna som handhar registret har tystnadsplikt. 

 

8. Lagringsperioden 

 

Uppgifterna lagras så länge medlemskapet fortsätter och raderas därefter. 

 

9. Rättigheter 

 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till sina uppgifter och på begäran få 

en kopia av dem. 

  

10. Korrigering av uppgifter 

 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. För 

korrigering av uppgifter bör vederbörande kontakta personen som handhar registret. 

 

Den registeransvarige bör utan dröjsmål självmant eller på uppmaning av den registrerade korrigera, avlägsna 

eller komplettera felaktiga, onödiga eller föråldrade uppgifter i registret. 

 

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten: 

Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors. 

 


