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Uppgjord av 

Informationsförvaltningsenheten 
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 
Arja Raatikainen 
LPA 
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO 
Tfn 029 435 2321 

3 Processens namn 
Förvaltningsprocesser som stöder affärsverksamhetsprocesserna 

4 Ändamål med behandlingen av personuppgifter  
Uppgifterna används i de processer som stöder LPA:s egentliga affärsverksamhets-
processer (försäkringsprocesserna, pensionsprocesserna, olycksfallsprocesserna). 
Stödprocesserna är: hantering av användarrättigheter, dokumenthantering, hante-
ring av observationer och förändringar, logghantering, e-post, rekrytering, person-
uppgiftsincidenter, förfrågningar och evenemang. 

5 Informationsinnehåll  
5.1 Grupper av registrerade 

 LPA:s kunder

 LPA:s anställda

 Anställda vid de organisationer som producerar datasystemtjänster för LPA

 Personer i rekryteringsprocesser

5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 personuppgifter

 särskilda personuppgiftskategorier

5.3 Personuppgifter om den registrerade 
Anställda vid LPA och producenter av tjänster för LPA 

 Namn, användarnamn, e-postadress, tjänstetelefonnummer,  personbeteckning

 Vid hanteringen av observationer och förändringar (jira)

 Vid hanteringen av användarrättigheter (ad och racf)

 Vid hanteringen av handläggardata (handläggarhantering och ombudsmanna-
mottagningar, listor över stickprovsgranskningar)

 Vid hanteringen av uppgifter om användningen (loggning utifrån loggningspoli-
cyn)

 Vid dokumenthanteringen (DOL sharepoint och nätlagringsenheter)
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LPA:s anställda 

 namn, användarnamn, e-postadress, tjänstetelefonnummer 

 inom e-postsystemet för LPA:s anställda (verse) 

 vid hanteringen av utmatningar (tmh) 

 vid hanteringen av telefontrafiken (Elisa Ring) 
 
Personer i rekryteringsprocesser 

 rekryteringssystemet Reachmee, uppgifter enligt tjänsteleverantörens register-
beskrivning 

 
LPA:s kunder (jira, DOL sharepoint, loggning) 

 namn, personbeteckning 

 hälsouppgifter 
 
Personuppgiftsincidenter, evenemang, förfrågningar 

 namn, telefonnummer, e-postadress 

 vid evenemang eventuellt även matbegränsningar, inkvartering 
 

6 Regelmässiga uppgiftskällor 
Uppgifter om LPA:s anställda fås från Personalprocessen. Uppgifter om LPA:s kunder 
fås från registren över processerna Försäkring, Pension, Olycksfall, LPA-sjukdagpen-
ning, Övervakning av gårdsbesök, Avbytarservice, Användarrättigheter inom ekono-
miförvaltningen samt Skötsel av kundrelationer. 
 
Uppgifter fås också av den anställda eller av leverantörens representant eller av kun-
den själv. 
 
De uppgifter som samlas in för rekryteringssystemet och systemet för personupp-
giftsincidenter lämnas av den registrerade själv. 
 

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter  
Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den regi-
strerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 
 

8 Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstift-
ningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgär-
der genom standardklausuler om dataskydd. 
 

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