Beteckningens ID

Registerupprätthållar
e*

Personuppgiftsansvarig*

Namnet på behandlingen

Systemnamn

Beskrivning av ändamålen
med behandlingen*

Vilka typer av personuppgifter
omfattar behandlingen*

Behandlingen omfattar
följande typer av personuppgifter*

Förekommer särskilt känsliga
personuppgifter och vilka?

Interna mottagare av
personuppgifterna*

Externa mottagare av
personuppgifterna*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter
sker till tredje land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka lagliga grunder som finns för
behandlingen.

Allmän beskrivning av organisatoriska
åtgärder*

Allmän beskrivning av tekniska åtgärder*

"Om personuppgiftsbiträden
anlitas för att genomföra
behandlingen, ange namn och
kontaktuppgifter till dessa
leverantörer."
Heeros Oyj
Televisionsgatan 4
00240 Helsingfors

kors-AF_Heeros

Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

Fakturabehandlingssystem
för hela organisationen

Heeros CRM

Insamling av uppgifter för
fakturabetalning. Personuppgifter
lagras och behandlas så att
organisationen kan genomföra
fakturabehandling.

- Uppgifter om företag
- Uppgifter om personal

- Namn
- Adress
- FO-nummer
- Epost
- Telefonnummer
- Bankkontouppgifter

- Medlemsskap i fackförening

Alla enheter inom organisationen

Heeros Oyj (Uppgifter som Heeros
innehar lämnas inte ut till tredje
parter)

Uppgifter överförs
- Efter behandling arkiveras fakturorna i ett
inte utanför EU/EES- elektroniskt arkiv
området

- Bokföringslagen (30.12.1997/1336)

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång
- Verksamhetsansvariga har administrativa
åtgärdsrättigheter
- Bilagor som innehåller känsliga uppgifter
behandlas inte elektroniskt
- Vid avslutad tjänstemannabefattning tas
användarkonto bort

- Endast behöriga användare har egna inloggingar med starka
lösenord
- SSL-kryptering för kommunikation mellan
anslutningsanvändare och systemet
- Användare inaktiveras och tas bort när anställning upphör
- Uppgifter lagras på krypterad molntjänst

kors-AF_Personec F

Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

Lönebehandling för hela
organisationen

Personec F

Insamling av uppgifter för
lönebetalning. Personuppgifter
lagras och behandlas så att
organisationen kan genomföra
lönebetalningar.

Medarbetare, löntagare

- Namn
- adress
- FO-nummer
- Epost
- Telefonnummer
- Bankkontouppgifter
- Yrke
- Löneuppgifter
- IP-adresser

- Medlemsskap i fackförening
-Partimedlemskap
-Socialskyddssignum

Avdelningsansvariga inom
organisationen

Bildningsväsendet i malax
(kommunens skolor)
Aditro (programvaruleverantör)
Norlic (programupprätthållare)
Fackförbund/Parti (medlemspartiavgifter)
FPA (ansökningar)
Banker (lönebetalningar)
Skatteverket (skattekort,
anmälningar)

Uppgifter överförs
Arkivering i programmet enligt
-Bokföringslagen (30.12.1997/1336)
inte utanför EU/EES- programleverantörens villkor
området
Egen arkivering i elektronisk och pappersform
enligt arkiveringsföreskrifter
-Uppgifter som anmälas till dne nationella
inkomstregistret sparas i tio (10) år, under tiden
är den möjligt att korrigera uppgifterna, pga.
denna orsak sparas uppgifterna i tio (10) år i
systemet, därefter raderas uppgifterna.
-När personuppgifter raderas så att hela
personen, med samtliga
anställningsförhållanden raderas.

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång
- Löneansvariga har administrativa
åtgärdsrättigheter
- Vid avslutad tjänstemannabefattning tas
användarkonto bort
-Personuppgifterna i Personec F,
klassificeras enligt 4 olika nivåer (nivå 0
inte en personuppgift, nivå 1 uppgifter
som indirekt refererar till en person, nivå
2 uppgift som direkt refererar till en
person, nivå 3 känsliga uppgifter som
direkt refererar till en person .) = åtkomst
och arkivering sköts enligt
säkerhetsprinciper som baseras på dessa
nivåer.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
användarkonton med lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Programmet har inbyggd integritet ("Privacy by design")
-Användarnas lösenord har en giltighetstid på 90 dagar,
lösenord spärras efter 4 felaktiga försök.
-IP-adresser loggas för att uppfölja obehöriga
inloggningsförsök.

- Namn
- Adress
- Epost
- Telefonnumer
- Studieförhållanden
(studieregister)
- Bankkontouppgifter
- Ekonomiska uppgifter
(beskattningsintyg)

- Socialskyddssignum

- Kommunstyrelsen
- Redaktionsrådets ordförande

- Uppgifter lämnas inte ut till
externa mottagare

Uppgifter överförs
- Egen arkivering i elektronisk och/eller
inte utanför EU/EES- pappersform enligt arkiveringsföreskrifter.
området
- Arkivering av personuppgifter krävs för att
kontrollera hur många gånger en sökande har
ansökt om stipendier.

-Samtycken för behandlingen av personuppgifterna begärs in vid ansökningstillfället.

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
Inga personuppgiftsbiträden
användarkonton med lösenord
anlitas.
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras av
kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.

- Uppgifter om stipendiefonds
sökanden

-Aditro Enterprise Oy,
programvaruleverantör
Esbo, Finland
https://aditro.com/sv/
-Ab Norlic Oy,
programupprätthållare
Jakobstad, Finland
https://www.norlic.fi/

kors-AF_stipendiefondregister Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

Register över
stipendieansökningar

- A.C. Silverbergs
stipendiefond
- Korsnäs kommuns
stipendiefond

Insamling av uppgifter för
behandling och beslut om
stipendier

kors-AF_Kommunoffice

Korsnäs kommun

- Kommundirektör
- Avdelningschefer
- Sektoransvariga

Ärende- och dokumenthanteringssystem.
Registret består av de
ärende- och dokumenthanteringssystem som
kommunen använder och
som har tagits i bruk vid
olika tidpunkter.

Kommunoffice

- Överföring, lagring, bearbetning - Personal
av uppgifter, förtroendevalda,
- Personuppgifter
protokoll, publicering av material
- I registret registreras ärenden
som avgörs av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och direktioner
samt tjänsteinnehavare
- Tjänstemannabeslut

- Namn
- Adress

-Inga känsliga personuppgifter
förekommer

- Tjänstemännen på respektive
avdelning inom organisationen

- Efter publicering på hemsidan är Uppgifter överförs
Egen arkivering i elektronisk och pappersform
informationen (protokoll,
inte utanför EU/EES- enligt arkiveringsföreskrifter
föredragningslistor) öppen för
området
allmänheten
-Offentliga uppgifter lämnas ut till
part, myndigheter, organisationer,
förtroendevalda,
kommuninvånare som enligt lag
har rätt till uppgifter.

- Enligt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet och
personuppgiftslagen samt ueärdade
föreskrifter och bestämmelser.

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång
- Sekretessbelagda uppgifter lämnas
endast ut till part och myndighet som
enligt lag har rätt till uppgifter.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
Inga personuppgiftsbiträden
användarkonton med lösenord
anlitas.
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till KommunOffice enligt vad som föreskrivs i
Korsnäs kommuns datasäkerhetsplan.

kors-AF_KOpostlista

Korsnäs kommun

- Kommundirektör
- Avdelningschefer
- Sektoransvariga

Register över inkommande
och utgående post

Kommunoffice
postlista

Insamling och registrering av
uppgifter för internt bruk

- Uppgifter om mottagare och
avsändare

- Personnamn
- Företagsnamn

Inga känsliga personuppgifter
förekommer

- Personal inom organisationen

Inga externa mottagare av
personuppgifter

Uppgifter överförs
Egen arkivering i elektronisk och pappersform
inte utanför EU/EES- enligt arkiveringsföreskrifter
området

- Personuppgiftslagen samt ueärdade
föreskrifter och bestämmelser.

- Endast behörig personal har åtkomst för
registrering och visning av postlistan
- Sekretessbelagda uppgifter markeras skilt
i postlistan och lämnas inte ut till
obehöriga inom organisationen samt
andra.

Inga personuppgiftsbiträden
anlitas.

kors-AF_Aditro

Korsnäs kommun

- Ekonomichef

Programsystem för
personalhantering,
ekonomisystem, bokföring,
inköpsreskontra och
fakturering

Aditro

- Insamling, lagring och
bearbetning av uppgifter för
personalhantering,
ekonomisystem, fakturering,
bokföring och inköpsreskontra

- Personal
- Personuppgifter
- Företagsuppgifter

- Namn
- Adress
- Bankkontouppgifter
- Företagsuppgifter, inkl. Fonummer

Inga känsliga personuppgifter
förekommer

- Behörig personal inom
organisationen

- Aditro (programvaruleverantör)

Uppgifter överförs
-Arkivering i programmet enligt
inte utanför EU/EES- programleverantörens villkor
området
'-Egen arkivering i elektronisk och pappersform
enligt arkiveringsföreskrifter

- Bokföringslagen (30.12.1997/1336)

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång.
- Ekonomichef har administrativa
åtgärdsrättigheter.
- Vid avslutad tjänstemannabefattning tas
användarkonto bort.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
användarkonton med lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till Postlista enligt vad som föreskrivs i
Korsnäs kommuns datasäkerhetsplan.
-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
användarkonton med lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till Aditro enligt vad som föreskrivs i Korsnäs
kommuns datasäkerhetsplan.

kors-AF_korsnas.fi

Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

Informationsplats för
kommunens invånare och
medborgare

Hemsida, Korsnas.fi

Personuppgifter samlas in via
hemsidans kontaktformulär.

- Namn
- Epost
- IP-adress

-Namn (personal)
- E-post (personal)
- IP-adresser (besökare)

Inga känsliga personuppgifter
förekommer

- Allmänna förvaltningens personal
- IT-systemhanterare

-Bothnia Broadband
(serverleverantör)

Uppgifter överförs
-Egen arkivering i elektronisk och pappersform
endast inom EU/EES- enligt arkiveringsföreskrifter.
området.
-Sparade personuppgifter raderas efter 6
månader.

-Samtycken begärs av besökare när de
besöker hemsidan för första gången.

- Endast behörig personal har
administrativa rättigheter till hemsidan.
- Endast behörig personal har rättigheter
till analysverktygen på hemsidan.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
användarkonton med lösenord
-Databasen är belägen hos Bothnia Broadband (BoB) och
systemet administreras enbart av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till Hemsidan enligt vad som föreskrivs i
Korsnäs kommuns datasäkerhetsplan.

Bothnia Broadband,
serverleverantör
Malmgatan 5 Malax, Finland
http://www.bob.fi
E-post: bob@bob.fi

kors-AF_Epost

Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

E-postsystem för Korsnäs
kommun

Epost, @korsnas.fi

- Syftet med e-postsystemet är att
framställa och underlätta
informationsflödet och
kommunikationen inom Korsnäs
kommun.

E-postsystemet omfattar personer
som lämnar personuppgifter i
samband med ingående- och
utgående e-postmeddelanden.

- Namn
- E-postadress (ifall adressen
sammanfaller med personens
namn)
- Adress
- IP-adresser
- Bilagor som kan unikt identifiera
en person.

Inga känsliga personuppgifter
förekommer såvida inte
inkommande meddelanden
innehåller känsliga uppgifter. Ifall
känsliga uppgifter förekommer
sparas de på kommunens lokala
server (enligt respektive avdelning)
och tas bort från e-postsystemet.

- Behörig personal inom
organisationen.

- Behöriga myndigheter eller
personer som enligt lag eller
samtycke vill ha personuppgifter
sända via e-post.
Myndighetsdokument krypteras.
-Bothnia Broadband (BoB.fi),
systemleverantör.

Uppgifter överförs
-E-postmeddelanden uppgiftminimeras och tas
inte utanför EU/EES- bort när ändamålet med behandlingen är
området
slutfört.

-

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång.
- Avdelningschefer och IT-systemhanterare
har administrativa åtgärdsrättigheter.
- Vid avslutad tjänstemannabefattning tas
användarkonto bort.
-Sekretessbelagda uppgifter sänds i
allmänhet inte med e-post. Om sändning
sekretessbelagda uppgifter sker, krypteras
bilagorna med starka lösenord och AES256Bit kryptering.
-Alla användare av e-postsystemet har
kunskap om hur systemet ska hanteras.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
användarkonton med lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till e-post enligt vad som föreskrivs i Korsnäs
kommuns datasäkerhetsplan.
-SSL/TSL-kryptering används för ingående- och utgående
anslutningar

Bothnia Broadband,
serverleverantör
Malmgatan 5 Malax, Finland
http://www.bob.fi
E-post: bob@bob.fi

Inga känsliga personuppgifter
behandlas

-IT-systemhanterare
-Allmänna förvaltningens personal
-Behörig personal (nyckelpersoner)
på verksamhetsenheterna.

-Multitronic, Multitronic Pro

Inga uppgifter
översförs till
tredjeländer

Dessa punkter gäller i det fall
personuppgifter sammanfaller med
det som anges i meddelanden.

kors-AF_JssMDM
-samt kors-ks-JssMDM
-samt kors-ts-JssMDM
-samt kors-ms-JssMDM
-samt kors-smbp-JssMDM

Korsnäs kommun

Kommunstyrelsen

JAMF Pro MDM används för
enklare hantering och
kontroll av iPad enheterna.
MDM (Mobile Device
Management ) gör det
lättare för ITsystemhanterare och
nyckelpersoner att hantera
verksamhetsenheternas
plattor. MDM-systemet
används
främst för automatisk
installation av nya enheter,
inställningar,
begränsningar, appar och
åtkomstkontroll.

JAMF Pro MDM

JAMF Pro MDM gör verksamhetsenheternas mobila enheter lättare
hanterbara, kontrollerade och
säkrare. Personuppgifter som
behandlas i det mobila
hanteringssystemet är för att
underlätta konfiguration samt
styrningen av inställningar,
begränsningar och behörigheter
till kommunens tjänster och
nätverksanslutningar.
Hanteringsystemet sköter även
åtkomstkontrollen för personal
enligt deras respektive enhet.

-Personalens personuppgifter
-Förnamn och efternamn
-Förtroendevaldas personuppgifter -E-post
-IP-adresser

-När en anställning avslutas,
-Korsnäs Kommuns datasäkerhetsplan
raderas all information som hör samman med
den personen från MDM-servern omgående.
-Mobila enheter och deras identifierande
information raderas utan dröjsmål när den
registrerade begär radering och/eller avslutar
befattning (om egna privata enheter
registreras i MDM-systemet ).
-När en förtroendevalda lämnar
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tas
respektive information bort.

-IT-systemhanterare och
-Administratörskonton skyddas med hemliga
verksamhetsansvariga har tillgång till hela och starka användarnamn och lösenord.
organisationens MDM-administration
-Anslutningen till hanteringssystemets administratörsportal är
säkrad med SSL-certifikat.
-Endast behöriga nyckelpersoner får
-Anslutningen mellan enheter och hanteringssystemet är
tillgång till sin
säkrade med SSL/TLS 1.2-krypteringar.
respektive enhets information, och
-MDM-servern finns hos uppgiftsbiträdet och är lokalt
behörigheterna styrs via MDM-systemets stationerad inom Vasa-området, Finland.
åtkomstkontroll
-Systemet stöder "rätten att bli bortglömd", användare och
användarinformation tas bort när registrerade användare
-Obehörig personal har ingen åtkomst till önskar bli raderade
administratörsportalen för
( https://www.jamf.com/jamf-nation/articles/521/gdprhanteringssystemet.
compliance-reference-for-jamf-pro )
-Personuppgifter som samlas in begränsas till enheternas
-Behörig personal på MPro,
namn, samt pseudonymiseras.
tjänsteleverantören av MDM-systemet har
endast tillgång till systemet i fall om
huvudadministratörskontot blir låst.

-Aditro Enterprise Oy,
programvaruleverantör
Esbo, Finland
https://aditro.com/sv/

Multitronic,
info@multitronic.fi
+358 (0)6 319 7700
www.mulitronic.fi
Uppgiftsbiträdesavtal;
MPRO (Multitronic Pro),
Robert Granholm,
robert.grandholm@itronic.fi
+358 (0)50 512 2933
www.multitronicpro.fi

-Personuppgifter som registreras i
hanterings-systemet pseudonymiseras
-Kommunens personal har tystnadsplikt.

kors-AF_TWEB

Korsnäs kommun

- Kommundirektör
- Avdelningschefer
- Sektoransvariga

Ärendehantering för Korsnäs TriPlan Tweb
kommuns nämnder

- I registret registreras ärenden som
avgörs av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och
direktioner samt
tjänsteinnehavare. De registrerade
är parter i de ärenden som
behandlas. I registret registreras
sådana uppgifter som är
nödvändiga för att ärendet ska
kunna skötas. Berednings- och
beslutshandlingar arkiveras i
systemet.
- Systemet möjliggör uppföljning
av ärenden som bereds i
kommunförvaltningen och
information om hur ärendet
avancerar, behandlingsskeden och
beslut enligt lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet och
personuppgiftslagen samt
utfärdade föreskrifter och
bestämmelser.

Registret innehåller uppgifter om
öppna och avslutade ärenden,
såsom personens
namn, personbeteckning, yrke,
adress- och andra kontaktuppgifter
samt övriga uppgifter som
specificerar det ärende som
behandlas, beskrivning och
referensuppgifter för ärendet och
dokumenten samt behandlingsoch besluts-uppgifter för ärendet.
Uppgifterna registreras antingen
som offentliga eller som
sekretessbelagda enligt lag.
Tidpunkten för när en handling blir
offentlig bestäms enligt lagen om
offentlighet i myndigheternas
verksamhet och/eller lag om
offentlig upphandling och
koncession.

Uppgifter fås av parterna, till
exempel den som inlett ärendet,
den som gett utlåtande eller den
som behandlat ärendet.

Känsliga personuppgifter som kan
krävas för behandlingen av ärenden
förekommer.

- Behörig personal inom
organisationen.

Offentliga uppgifter lämnas ut till
part, myndigheter, organisationer,
förtroendevalda,
kommuninvånare som enligt lag
har rätt till uppgifter.

Uppgifterna
Egen arkivering i elektronisk och pappersform
överförs inte till
enligt arkiveringsföreskrifter och
parter utanför
kommunallagen 10.4.2015/410.
Europeiska unionen
eller Europeiska
ekonomiska
Sekretessbelagda uppgifter lämnas samarbetsområdet.
endast ut till part och myndighet
som enligt lag har rätt till
uppgifter.

-Lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet och personuppgiftslagen samt
ueärdade föreskrifter och bestämmelser.
' -Kommunallagen 10.4.2015/410

- Åtkomstkontroll, endast behörig
personal har tillgång.
- Avdelningschefer och IT-systemhanterare
har administrativa åtgärdsrättigheter.
- Vid avslutad tjänstemannabefattning tas
användarkonto bort.
-Sekretessbelagda uppgifter sänds i
allmänhet inte med e-post. Om sändning
sekretessbelagda uppgifter sker, krypteras
bilagorna med starka lösenord och AES256Bit kryptering.
-Alla användare av e-postsystemet har
kunskap om hur systemet ska hanteras.

-Åtkomst till data och informations skyddas med personliga
Inga personuppgiftsbiträden
användarkonton med lösenord
anlitas.
-Databasen är lokalt belägen och servern som administreras
även av kommunen.
-Systemet är skyddat från kontakt u]från med brandmurar.
-Dataöverföringen och kommunikationen är skyddad och
krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till systemet för
tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer
datasäkerhetskopieringsrutinerna som föreskrivs i kommunens
datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har åtkomstkontroll
och är krypterad.
-Åtkomstkontroll till e-post enligt vad som föreskrivs i Korsnäs
kommuns datasäkerhetsplan.
-SSL/TSL-kryptering används för ingående- och utgående
anslutningar

