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Uppgjord av 

Försäkrings- och välfärdsenheten 
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 
Päivi Wallin 
LPA 
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO 
Tfn 029 435 2343 

3 Processens namn 
Processen Övervakning av gårdsbesök 

4 Ändamål med behandlingen av personuppgifter  
Inom övervakningen av gårdsbesök underhålls uppgifter om OFLA-försäkrade som 
hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Syftet är att beräkna OFLA-för-
säkringspremien. Hälsorisker som observerats vid ett gårdsbesök sparas i  gårdsbe-
söksregistret bara med lantbruksföretagarens skriftliga samtycke. 

5 Informationsinnehåll  
5.1 Grupper av registrerade 

 LFÖPL-försäkrade som är kunder hos företagshälsovården

 Serviceproducenter som sköter företagshälsovården

 ProAgrias sakkunniga

 LPA:s handläggare

5.2 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 Personuppgifter

 Kontaktinformation

 Uppgifter om användarrättigheter till registret

 Uppgifter om företag som anslutit sig till företagshälsovården

 Tidpunkten för ett planerat gårdsbesök

 Uppdrag att företa gårdsbesök

 Uppgifter om gårdsbesök och observerade hälsorisker

 Rekommendationer till följd av ett gårdsbesök

5.3 Personuppgifter om den registrerade 
Personuppgifter från processen Skötsel av kundrelationer. 
Uppgifter om företaget: 

 kommun

 produktionsinriktning

 avtalets start- och slutdatum
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6 Regelmässiga uppgiftskällor 
Uppgifterna om LPA:s kunder fås från processen Skötsel av kundrelationer och från 
Försäkringsprocessen. 
 

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. 
Uppgifter lämnas till serviceproducenter som erbjuder företagshälsovård och till Pro-
Agrias rådgivarorganisation då ProAgria genomför gårdsbesök. 
 

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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