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Uppgjord av 

Personal- och kommunikationsenheten 
Datum 

3.5.2019 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

Postiosoite PL 16, 02101 ESPOO Käyntiosoite Revontulenpuisto 2, Espoo Puhelin • Telefon 029 435 11 Internet www.mela.fi • www.lpa.fi 
Postadress PB 16, 02101 ESBO Besöksadress Norrskensparken 2, Esbo Faksi • Fax 029 435 2426 Y-tunnus • FO-nummer 0101319-6 

1 Registeransvarig 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) 
PB 16 
02101 ESBO 
Tfn 029 435 11 

2 Kontaktperson i ärenden som rör processen 
Minna Gardemeister 
LPA 
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO 
Tfn 029 435 2360 

3 Processens namn 
Processer som stöder kommunikationen med kunder och intressentgrupper samt 
annan information. 

4 Ändamål med behandlingen av personuppgifter  
Registren fungerar som hjälpmedel vid processerna för att överföra fakta och för-
medla aktuell information vid kommunikationen med LPA:s kunder, intressentgrup-
per och anställda samt vid annan informationsspridning. 

De system som används vid informationsförmedlingen är distribution av nyhetsbrev 
(emaileri), mediedistribution (epressi), distribution av kundtidningen LPA idag (ex-
cel), personalinformation via intranätet (Pilke), webbplatsen för information till kun-
der och intressentgrupper och annan information samt bloggplattformen Juureva 
joukko. 

5 Informationsinnehåll  
5.1 Grupper av registrerade 

 LPA:s kunder (distributionen av kundtidningen, registret förs på LPA, samlas från
olika källor).

 intressentgrupper (registret förs på LPA, emaileri)

 medierepresentanter (registret förs av serviceproducenten, epressi)

 anställda vid LPA (intranätet)

 LPA:s kunder och intressentgrupper på webbsidorna och i Juureva joukko,  LPA-
anställda på intranätet

5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 personuppgifter

 arbetsuppgifter, ansvar

 yrkesbeteckning

 initialer

 elektronisk id-kod
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5.3 Personuppgifter om den registrerade 

 Namnuppgifter

 Adress

 E-postadress (om personen vill kommentera t.ex. internet och/eller skriva i blog-
gen Juureva joukko).

6 Regelmässiga uppgiftskällor 
I mediedistributionsverktyget epressi fås kontaktinformation till media via service-
producenten.  
I emaileri fås uppgifterna av personen själv, från intressentgruppsdistributionen och 
från applikationen för stipendiegivare. 

Intressentgruppsdistributionen och kundtidningsdistributionen samlas in från olika 
källor: intressentgrupper med anknytning till branschen samlas in från offentliga käl-
lor (en del  är förvaltningsorgan) eller så skickar gruppen själv sin kontaktinformat-
ion. 

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
Utöver de offentliga uppgifterna är en del av uppgifterna i registret sekretessbe-
lagda, till exempel uppgifterna om LPA:s anställda. Uppgifter lämnas ut bara med 
den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgif-
terna. 

Till serviceproducenter lämnas namn, telefonnummer eller adressuppgifter ut, om 
kunden inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. För att skapa användarrättig-
heter utlämnas namn och e-postadress till serviceproducenten. 

8 Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter översänds inte. 

9 Automatisk behandling och profilering 
I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 
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