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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR PERSONALPROCESS 
 

1. Registeransvarig 
Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr 
Siv Välimäki 
ekonomiansvarig, ICT 
Framnäsängen 4 
02230 Esbo 
Tel 040 725 5908 

2. Kontaktperson i ärenden som rör processen 
Siv Välimäki 
ekonomiansvarig, ICT 
Framnäsängen 4 
02230 Esbo 
Tel 040 725 5908 

3. Processens namn 
Personalprocessen 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 
I processen används personuppgifter för att sköta ärenden som rör anställningsfrågor och ärenden som 
föranleds av att en person har ett anställningsförhållande eller är berättigad till arvode eller annan 
ersättning från stiftelsen. 

5. Informationsinnehåll 
5.1 Grupper av registrerade: 
- Anställda vid Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr. 
- De anställdas närmaste anhöriga och eventuellt barn under 10 år. 
- Styrelsemedlemmar i stiftelsens styrelse. 
- Utomstående mottagare av arvoden, reseersättning eller annan ersättning. 
5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier: 
- Personuppgifter. 
- Uppgifter om utbildningsnivå, organisationsuppgifter, specialuppdrag, befogenheter.  
- Uppgifter om anställningsförhållandet, inbegripet dokument som arbetsavtal med eventuella bilagor. 
- Uppgifter om hälsotillståndet. 
- Löneuppgifter, naturaförmåner, löneutbetalningar, semestrar, frånvaro, även sjukfrånvaro. 
- Samtalsblanketter för stöd av samtal som utvecklings-, löne- och eventuella andra samtal. 
- Uppgifter om resor, dagtraktamenten, fortbildningsplaner och skolningstillfällen. 
5.3 Personuppgifter om den registrerade: 
- Namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, kontonummer. 
- Användarnamn, initialer, epostadress. 

6. Regelmässiga uppgiftskällor 
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Uppgifter om personal samt om utomstående mottagare av arvoden och reseersättningar förs in på basis 
av de uppgifter som personen delgett.  Mellan använda dataprogram överförs nya och förändrade 
personuppgifter som filöverföring med ändamålsenliga intervaller för att möjliggöra löne-, personal- och 
förvaltningsprocesserna. 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke 
eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna.  
Regelmässiga utlämnanden till bankernas betalningstjänst via betalningsöverföring och till 
inkomstregistret, samt vid behov till olycksfallsförsäkringsbolag och FPA. Dessutom utlämnande av 
lagstadgade statistikuppgifter till arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. 

8. Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter översänds ej. 
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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR HYRESPROCESS 
 

1. Registeransvarig 
Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr 
Siv Välimäki 
ekonomiansvarig, ICT 
Framnäsängen 4 
02230 Esbo 
Tel 040 725 5908 

2. Kontaktperson i ärenden som rör processen 
Annika von Schantz 
verksamhetsledare 
Framnäsängen 4 
02230 Esbo 
Tel 040 537 0376 

3. Processens namn 
Hyresprocessen 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 
I hyresprocessen används personuppgifter för att sköta ärenden som rör kö till bostad samt hyresavtal för 
boende vid Hugo och Maria Winbergs stiftelse. 

5. Informationsinnehåll 
5.1 Grupper av registrerade: 
- Personer som köar för bostad eller bor vid Tunaberg seniorhem. 
5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier: 
- Personuppgifter. 
5.3 Personuppgifter om den registrerade: 
- Namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, epostadress. 

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda och utlämnas ej. 

7. Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter översänds ej. 
 
HMW 18.11.22 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Hugo och Maria Winbergs stiftelse                                                     Siv Välimäki                                                                           Bank:  
Framnäsängen 4                                                                                             ekonomiansvarig                                                                     OP FI43 5000 0120 3732 52 
02230 Esbo, Finland                                                                                   tel +358 40 725 5908                                                                    OKOYFIHH 
                                                                                                          siv.valimaki@winbergs.fi                                                             OVT-nummer 003701013874                                                                                              
                                                                                                        www.winbergs.fi                                                                       FO-signum 0101387-4      

  

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KLIENTDOKUMENTATIONSPROCESS 
 

1. Registeransvarig 
Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr 
Siv Välimäki 
ekonomiansvarig, ICT 
Framnäsängen 4 
02230 Esbo 
Tel 040 725 5908 

2. Kontaktperson i ärenden som rör processen 
Tunaberg seniorhem: Ansvarig sjukskötare Lotta Eskola 
Tunaro vårdhem: Ansvarig sjukskötare Susanne Liljestrand 
förnamn.efternamn@winbergs.fi 

3. Processens namn 
Klientdokumentationsprocessen 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 
I processen används personuppgifter och hälsouppgifter för att sköta ärenden som rör klienten och hens 
hälsa. 

5. Informationsinnehåll 
5.1 Grupper av registrerade: 
- Klienter vid Hugo och Maria Winbergs stiftelses enheter. 
- Klienternas närmaste anhöriga och eller intressebevakare. 
- Utomstående intressenter som klientens eventuella läkare, tandläkare, fysioterapeut. 
5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier: 
- Personuppgifter. 
- Uppgifter om hälsotillståndet. 
- Kontaktuppgifter till anhöriga, intressebevakare, utomstående intressenter som klientens eventuella 

läkare, tandläkare, fysioterapeut. 
- Samtalsblanketter för stöd av hälsa samt eventuellt klientens livsberättelse. 
- Uppgifter om reserverad, kommande vård, kontakt till sjukhus och andra vårdinstanser. 
- Tunaro vårdhem informerar Esbo stad/välfärdsområdet om klient avlider.  
5.3 Personuppgifter om den registrerade: 
- Namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, eventuellt hälsotillstånd. 
- Uppgifter om hyrans belopp, eventuellt omsorgspaket samt övriga tjänster som stiftelsen fakturerar 

för. 
6. Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifter om klient förs in på basis av de uppgifter som personen delgett.  Mellan använda dataprogram 
överförs nya och förändrade personuppgifter som filöverföring med ändamålsenliga intervaller för att 
möjliggöra faktureringsprocess. 
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7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke 
eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna.  
Uppgifter kan utlämnas till ambulanspersonal och sjukhus, till olycksfallsförsäkringsbolag och FPA. 
Uppgifter kan även lämnas till domstol vid indrivning av, av klient obetalda avgifter. 

8. Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter översänds ej. 
 
 
HMW 18.11.22 
 
 
 
 
 

 
 


