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KVARKENS FISKERIOMRÅDE
Dataskyddsbeskrivning
Kvarkens fiskeriområde har, som en del av sin lagstadgade verksamhet, kontaktuppgifter till sina
medlemsorganisationer, egna fiskeövervakare samt styrelsemedlemmar. Kontaktuppgifter
innehåller medlemsorganisationens namn, ordförandes namn, adress, e-post samt eventuellt
telefonnummer på ordförande eller annan ansvarig person, som medlemmen meddelat
fiskeriområdet. Medlemsorganisationens bankkontouppgifter sparas i den mån de behövs för
utbetalning av ägarersättningar
Kontaktuppgifterna till fiskeövervakarna och styrelsemedlemmarna innehåller namn, adress,
telefonnummer, e-post samt personsignum och bankuppgifter, som behövs för löneutbetalning.

Registrets innehåll och syfte
Vårt register finns på dator som excel-filer och skyddas med lösenord, verksamhetsledaren
använder ensam datorn. Tillgång till det register som finns i KALPA har endast verksamhetsledaren
med personliga användaruppgifter och lösenord.
En del av uppgifterna finns i KALPA-systemet och så småningom kommer endast KALPA-systemet
att användas för medlemmarnas uppgifter. Kontaktuppgifterna till medlemmar innehåller
följande:
-

Namn

-

Adress

-

E-post

-

Telefonnummer

-

Ställning i organisationen

-

Bankkonto då ägarersättningar utbetalas

För fiskeövervakarna och styrelsemedlemmarna innehåller registret följande:
-

Namn

-

Adress
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-

E-post

-

Telefonnummer

-

personsignum

-

bankkonto

Som källa är de uppgifter personen i fråga själv angett eller skickat till oss via en annan funktionär
inom organisationen eller av tidigare ordförande. Syftet med registret är att sända ut information
till medlemmarna samt möteskallelser.
Syftet med fiskeövervakarregistret är att kunna kontakta fiskeövervakarna. Syftet med registret
över styrelsemedlemmarna är att kunna kontakta dem och betala ut arvoden.

Registeransvarig och kontaktuppgifter
Som registeransvarig fungerar Kvarkens fiskeriområdes verksamhetsledare och registrets
kontaktperson är Carina Rönn. Våra kontaktuppgifter är:

Namn: Kvarkens fiskeriområde
FO-nummer: 2603838-1
Postadress: c/o Carina Rönn
Storviksvägen 7 bst 9, 65230 Vasa
Gsm: 044-5272314
Epost: carina.ronn@pescamare.fi

Tidsgräns för sparande av uppgifter och dataskydd
Uppgifterna sparas så länge som de är aktuella, d.v.s. tills kontaktpersonen anmäler nya
ersättande uppgifter. Kontaktuppgifter till fiskeövervakare och styrelsemedlemmar sparas så länge
de är valda, de raderas när en person slutar och uppgifterna inte mera behövs för utbetalning av
löner. Gamla uppgifter raderas direkt som de inte mera behövs, verksamhetsledaren ansvarar för
att uppgifterna raderas.
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Uppgifterna kontrolleras och uppdateras regelbundet eller minst en gång per år. För
uppdateringen ansvarar verksamhetsledaren.
Uppgifterna i registret finns inte till allmänt påseende.
Allmänna kontaktuppgifterna kan ges ut till fiskerimyndigheter, forskningsorganisationer,
Österbottens Fiskarförbund r.f. eller andra organisationer och myndigheter inom fisket eller till
tillståndsmyndigheter. Uppgifter som personsignum och bankuppgifter ges endast ut till
bokföringsbyrån för löneutbetalning.
Fiskeövervakarnas namn och telefonnummer kan ges ut till medlemmar som är i behov av
fiskeövervakning.
Registret används inte för marknadsföring.
Om nya registeruppgifter tillkommer uppdateras dataskyddsbeskrivningen.

Dataskyddsansvarig
Den dataskyddsansvariga ger den registeransvariga samt personal som hanterar personuppgifter
information och råd om hur man enligt lagen ska hantera personuppgifter. Hen följer upp att
dataskyddslagstiftningen följs och att arbetssätten, ansvarsfördelningen och personalens
kunnande är tillräckliga, samt samarbetar och fungerar som kontaktperson till den övervakande
myndigheten.
Kvarkens Fiskeriområde har utsett jurist Irena Pirhonen, Centralförbundet för Fiskerihushållning till
dataskyddsansvarig. E-post: irena.pirhonen@ahven.net
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MEDGIVANDE

(Kvarkens Fiskeriområde, styrelsemedlemmar och fiskeövervakare)

Jag har bekantat mig med dataskyddsbeskrivningen och ger mitt medgivande till att på grund av
fiskeriområdets offentliga karaktär och den uppgift jag getts inom fiskeriområdet kan mina
uppgifter ges ut till offentliga myndigheter, forskningsorganisationer, tillståndsmyndigheter samt
andra fiskeriorganisationer samt även till privatpersoner om ärendet anses tillräckligt angeläget
eller brådskande. Medgivandet gäller under min mandatperiod eller den period jag är
befullmäktigad som fiskeövervakare.

Tid och plats
___________________

Underskrift och namnförtydligande
________________________________________

