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Beteckningens id
Registerupprätthåll
are

Personuppgiftsans
varig Namnet på behandlingen

Beskrivning av ändamålet med 
behandlingen

Vilka kategorier 
registreras i systemet

Behandlingen omfattar 
följande typer av 
personuppgifter

Förekommer särskilt känsliga 
personuppgifter och vilka?

Interna mottagare av 
personuppgifter

Externa mottagare av 
personuppgifterna Tidsfrister för radering

Ange vilka grunder 
som finns för 
behandlingen

Allmän beskrivning av 
organisatoriska åtgärder

Allmän beskrivning 
av tekniska åtgärder

kors-bkfs-
bidragsansökningar Korsnäs kommun

Bibliotek-kultur och 
fritidssektionen Handläggning av bidragsansökningar,

Kontaktuppgifter till stödsökande 
samlas in för begäran om 
tilläggsuppgifter och för delgivande av 
beslut

föreningarnas 
ansvarspersoner

Förnamn och efternamn, e-
postadresser, telefonnummer, 
kontonummer nej

Allmänna förvaltningens 
personal

Inga personuppgifter 
överförs till tredje part Enligt lagen för förvaltning

Uppgifterna behövs för 
handläggning och 
delgivning av beslut

Interna behöriga mottagare har 
tillgång till personuppgifterna i 
samband med handläggningen 
av ärenden. Insamlingen 
uppgiftsminimeras

E-post som innehåller 
personuppgifter 
krypteras med ssl-
protokoll. 
Kommunikationen 
raderas när materialet 
inte längre behövs

kors-bkfs-
fritidsverksamhet Korsnäs kommun

Bibliotek-kultur och 
fritidssektionen

Arrangerande av fritidsverksamhet och 
idrottsverksamhet

För uppgörande av deltagarförteckning 
samt vid särskilda motiverade fall för 
att tillgodose specialbehov (dieter, 
förbättrad tillgänglighet) vid aktiviteter 
som ordnas av kommunen och 
kommunen i samarbete med föreningar

Föreningarnas 
kontaktpersoner, 
deltagarförteckning vid 
aktiviteter/evenemang do

Specialdieter, funktionshinder, 
speciella behov relaterade till religion 
(t.ex. vid simhallsbesök) Personal vid fritidskansliet

Inga personspecifika 
uppgifter överförs till tredje 
part. Uppgifter som rör 
specialbehov behandlas 
anonymt

Personuppgifter raderas 
efter att evenemanget har 
genomförts och 
redovisningen är gjord (ex. 
Fakturering av 
deltagaravgifter)

Uppgifterna behövs för 
information om 
aktiviteterna och för 
insamling av 
deltagaravgifter

Endast den personal som samlar 
in personuppgifter har tillgång 
till personuppgifterna. 
Insamlingen uppgiftsminimeras. 
Känsliga personuppgifter 
behandlas anonymt

E-post som innehåller 
personuppgifter 
krypteras med ssl-
protokoll

kors-bkfs-hjälpledare Korsnäs kommun
Bibliotek-kultur och 
fritidssektionen

Unga ledare/hjälpledare/funktionärer vid 
evenemang/aktiviteter

Kontaktuppgifter till hjälpledare och 
dragare av verksamhet underställd 
fritidssektorn Medarbetare do nej

Allmänna förvaltningens 
personal (löneräknare)

Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund, 
skatteverket, fackförbund

Personuppgifterna raderas 
efter att tjänsteavtalet 
upphört

Uppgifterna behövs för 
organisering och 
genomförande av 
verksamheten samt för 
utbetalning av löner

Intern behörig personal har 
tillgång till personuppgifter. 
Insamlingen uppgiftsminimeras

E-post som innehåller 
personuppgifter och 
som nödvändig att 
vidarebefordra till tredje 
part (skattemyndigheter, 
fackföreningar) 
krypteras med ssl-
protokoll

kors-bkfs-
idrottsverksamhet Korsnäs kommun

Idrottsinstruktör 
Roger Lindholm Arrangerande av idrottsverksamhet

Resultatförteckningar bokförs och 
sändes vidare till idrottsföreningarna.

Föreningarnas aktiva 
medlemmar.

Förnamn och efternamn, e-
postadresser. Specialdieter. Idrottsinstruktören. Idrottsföreningar.

Personuppgifter raderas 
efter att de sänts till 
idrottsföreningarna.

Uppgifterna behövs för 
information om 
aktiviteterna och för 
insamling av 
deltagaravgifter

Intern behörig personal har 
tillgång till personuppgifter. 
Insamlingen uppgiftsminimeras

E-post som innehåller 
personuppgifter 
krypteras med ssl-
protokoll. 
Kommunikationen 
raderas när materialet 
inte längre behövs


