DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §
Datum för uppgörande: 1.1.2011

1. Den registeransvarare

Namn

A-klinikstiftelsen (0200924-4)
Kontaktuppgifter

Magistratsporten 2, 00240 Helsingfors
Växel: 09 6220 290
E-post: paihdelinkki@a-klinikka.fi
2. Kontaktperson i ärenden
gällände registret

Namn

Ari Saarto
Address

Magistratsporten 2, 00240 Helsingfors
3. Registrets namn

Register över e-postadresser som sparas temporärt och
frivilligt lämnas till rådgivningstjänsten på webbplatsen
Droglänken.
4. Ändamål med behandling
av personuppgifter

Orsaken till att en e-postadress lämnas till rådgivningstjänsten
på Droglänken är att en kod som krävs för att läsa ett svar
skickas till frågeställaren i samband med att en fråga sänds.
Dessutom skickas ett meddelande per e-post om att svaret
kommit fram. Dessa uppgifter sänds inte i samma epostmeddelande. Efter att meddelandet har sänts raderas epostuppgifterna automatiskt i tjänstens databas. Då
meddelandena mottas per e-post blir det lättare att använda
rådgivningstjänsten och användarvänligheten förbättras. Det är
helt frivilligt att lämna e-postuppgifterna, och det är heller inte
en förutsättning för att använda rådgivningstjänsten.
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5. Registrets datainnehåll

Temporärt sparande av en e-postadress.
6. Regelmässiga
uppgiftskällör

Frågesändarens frivilliga samtycke till att meddela epostuppgifterna.

7. Regelmässigt utlämnande
av uppgifter och
översändande utanför EU
eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut, uppgifterna överförs inte.

8. Principerna för skyddet av
registret

A. Manuellt material

Det finns inget manuellt material om uppgifterna.
B. ADB-register

E-postadressen sparas temporärt i tjänsteleverantörens databas
som utomstående inte har tillgång till. Enligt standardvärdet har
ingen tillgång till e-postuppgifterna. Vid behov kan
webbplaneraren vid A-klinikstiftelsen söka en e-postadress i
databasen. Databasen är skyddad med en användarkod och ett
lösenord.
9. Granskningsrätt

Frågesändaren kan med hjälp av sin kod när som helst granska
frågan som han eller hon har sänt. Frågesändarens e-postadress
raderas från databasen då det automatiska meddelandet om att
svaret kommit fram har skickats. Det är således omöjligt att i
efterhand granska frågeuppgifterna utifrån e-postadressen. Med
hjälp av koden kan frågeuppgifterna kontrolleras även
retroaktivt.

10. Rätt att krävä rättelse av
uppgifter

Frågesändaren har rätt att anhålla om att hans eller hennes epostadress raderas från databasen redan innan det automatiska
svarsmeddelandet mottagits. En anhållan om att epostuppgifterna ska raderas kan lämnas genom att kontakta
Droglänkens redaktion paihdelinkki@a-klinikka.fi.

11. Övriga rättigheter med
anknytning till behandling av
personuppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller
opinionsundersökningar.

