REGISTERBESKRIVNING
Mariehamns hamn Ab personal- och rekryteringsregister
1. Registerförare

2. Registeransvarig
2.2 Kontaktperson i
registerärenden

2.3 Registerbiträden

3.

Dataskyddsombud

Mariehamns hamn Ab
FO‐nr 2642886‐5
Hamnkontoret, Hamnplan,
AX‐22100 Mariehamn
Ekonomiadministratör

Telefon: 018‐5310
e‐post: info@hamnen.ax

Ekonomiadministratör
Linda Weckman
Hamnkontoret, Hamnplan,
AX‐22100 Mariehamn
Företagsbyrån Ab
Norlic Ab
Medimar Ab
Åland Post Ab
Borgast Ab
Nej

Telefon: 018‐531 472
e‐post:
linda.weckman@hamnen.ax

4. Registrerade

Personal och arbetssökande

5. Syftet med
behandling av
personuppgifter

Register för identifiering av anställd i arbetsavtalssyfte. För
personaladministration, löneadministration och kommunikation
med arbetssökande. Utgående från uppgifterna kan sammanställas
statistik där enskilda personer inte kan identifieras.
Förnamn, efternamn, personnummer, skattenummer.
Anställningsnummer.
Postadress, ‐ nummer och –anstalt.
Telefonnummer, e‐postadress.
Uppgifter om hälsa, arbetsfrånvaro, fackföreningsmedlemskap.
Behandlingen är nödvändig för att ett arbetsavtal med den
registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den
registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas.

6. Datainnehåll

7. Laglig grund för
registrering av
personuppgifter

8. Regelmässiga
uppgiftskällor
9. Regelmässigt
utlämnade
uppgifter

10. Överföring av
uppgifter utanför
EU eller EES

Behandlingen är nödvändig för att utföra arbetsuppgifter då den
registrerade på grund av ett kund‐eller tjänsteförhållande har en
saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet.
Från den anställde och från arbetssökandes egen anmälan via
Mariehamns hamn Ab:s formulär för intresseanmälan för arbete
som finns på företagets hemsida.
Uppgifter lämnas endast ut till tredje part/registerbiträden som
behandlar personuppgifter för vår räkning med stöd av det
uppdrag vi gett. Tredje part får inte använda personuppgifterna för
något annat ändamål än för att producera den tjänst vi har kommit
överens om t ex fakturering, utskick av information.
Myndigheter i enlighet med deras uppdrag, t ex AMS, FPA,
skattemyndigheten.
Nej

REGISTERBESKRIVNING
Mariehamns hamn Ab personal- och rekryteringsregister
11. Lagringstid för
personuppgifter

De uppgifter som samlats in sparas så länge som är nödvändigt
med tanke på de ändamål som fastställts för behandlingen av
personuppgifterna.

12. Principer för
skyddet av
registret

A. Administrativa skyddsmekanismer:
Personliga inloggningar med lösenord.
Behörighetsstyrning. Användarrätt upphör när person som
handhar personalinformation slutar sin anställning.
Förvaras i låsta utrymmen
B. Tekniska skyddsmekanismer:
Datorbrandvägg, dagliga backuper, UPS, kylanläggning,
Förvaring i övervakat utrymme
C. Fysiska skyddsmekanismer:
Allt manuellt material förvaras i låsta utrymmen
Server förvaras i låst utrymme
Registerbeskrivningen finns till påseende vid Hamnkontoret,
Hamnplan, 22100 Mariehamn.
Begäran om granskning av uppgifterna riktas skriftligt till ansvarig
person för registerärenden.

13. Information till
den registrerade

