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Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax 
Hemsida: www.amhm.ax

REGISTER ÖVER BEHANDLING

Person-
uppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde

Registrets namn:
Registret

Person-
uppgifts-
ansvarig

Övriga kontaktuppgifter :

Postadress: Postnummer och ort:

Namn: FO-nummer:

Gemensamma 
personuppgifts

ansvariga
(om sådana finns) Övriga kontaktuppgifter :

Postadress: Postnummer och ort:

Namn:

Kontaktperson 
för registret Postadress: Postnummer och ort:

Namn:

Syften med 
behandlingen 

av 
personuppgifter

Syften med behandlingen av personuppgifter samt rättslig grund för behandling (GDPR artiklar 6 och 9)



Registrets 
datainnehåll

Registrets datainnehåll (personuppgifter samt patient- och klientuppgifter som ingår i registret)

Varifrån samlas 
person-

uppgifterna

Varifrån samlas personuppgifterna

Period för 
vilken 

personuppgifter
na lagras samt 

kriterier för 
bestämning av 
lagringstiden

Period för vilken personuppgifterna lagras samt kriterier för bestämning av lagringstiden



Överföring av 
uppgifter 

utanför EU eller 
EES

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Principer för 
skydd av 

registret eller 
förvaringsplats 

för registret

Adress

Adress

Dessutom uppgift om huruvida automatiskt beslutsfattande ingår i behandlingen av personuppgifterna

 A. Manuellt material (Om manuellt material uppstår i registret kan skyddet av det anges med e uppgift om att
materialet förvaras i ett låst utrymme)

 B. Elektroniska material

De 
registrerades 

rättigheter

Tjänsteproducenten ska ange vilka rättigheter enligt dataskyddsförordningen som hänför sig till registret och på vilket 
sätt den registrerades rättigheter tillgodoses:

 A. Den registrerades rätt till tillgång (EU 2016/679 artikel 15)

 B. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (EU 2016/679 artikel 77)

 C. Rätt att kräva rättelse av uppgift (EU 2016/679 artikel 16)

 D. Rätt att radera uppgifter (EU 2016/679 artikel 17)

 E. Rätt till dataportabilitet (EU 2016/679 artikel 20)

Mottagare av 
personuppgifter

Mottagare av personuppgifter (instanser till vilka personuppgifter lämnas ut)
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