
 

Nyckelfrivilliga 

 

 

Snabb introduktion för avdelningens kontaktpersoner för 

dataskyddet 

 

Rollen för en kontaktperson för dataskyddet 

 

Som kontaktperson för dataskyddet främjar du god praxis för hanteringen av personuppgifter på avdel-

ningen. Du sporrar tänkesättet att personskyddet och omsorgsfull hantering av personuppgifter ingår i 

Röda Korsets basideologi och att vi vill visa att vi även är värda förtroendet i fråga om skyddet av männi-

skors personuppgifter. Det är vårt mål att hanteringen i organisationens namn av personuppgifter på av-

delningarna sker enligt såväl dataskyddslagstiftningen, organisationens linjedragning för dataskyddet som 

övriga instruktioner. 

Avdelningens styrelse ansvarar för praxis gällande dataskyddet. Som kontaktperson för dataskyddet är 

det din uppgift att i samarbete med aktionsgrupper och på praktisk nivå stödja och vägleda för omsorgs-

full hantering av personuppgifter. Syftet är att aktivt främja god praxis för dataskydd, såsom att använda 

centraliserade persondatasystem, till exempel OMA Röda Korset, HUPSIS och OHTO.  

Du svarar också för att avdelningens dataskyddsdokumentation är i sin ordning och att de frivilliga har ut-

bildats efter sina roller.   

I frågor gällande dataskyddet är du främste kontaktperson visavi distriktet och Centralbyrån. I händelse 

av personuppgiftsincidenter ska du ofördröjligen och öppet meddela distriktet och Centralbyrån. 

 

 

 

Uppgifter 

o stödja och uppmuntra till god praxis för dataskyddet i avdelningens verksamhet  
o upprätthålla sammanställda dokument över hanteringen av avdelningens personuppgifter  
o svara för instruktionerna för det interna dataskyddet på avdelningen 
o svara för utbildningen för aktiva medlemmar och friviliga i dataskydd 
o vara kontaktperson till distriktet och centralförvaltningen i dataskyddsfrågor som gäller av-

delningen 
o upprätthålla dokumentation om personuppgiftsincidenter och misstankar om sådant samt 

ofördröjligen rapportera inträffade incidenter.  
  

 



 

 

 

Kontaktpersonen för dataskyddet har stöd från 

• Distriktets kontaktperson för dataskydd 

• Organisationens dataskyddsansvarige tietosuoja@redcross.fi  

 

 

Viktig information 

 

Läs dessa noggrant 

1. RedNet dataskyddssidor http://intra.redcross.fi/Ohjeet/tietosuoja 

a. Organisationens linjedragning för dataskyddet  

b. Triangelavtalet i bilagan till linjedragningen för dataskyddet 

c. Dataskyddsanvisningarna för avdelningarna 

2. organisationens dataskyddssidor https://www.punainenristi.fi/tietosuoja  

 

________________________________________________________ 

 

Utbildningsvägar 

 

o Introduktionspass i RedNet (introduktion till Röda Korset) 

o Under gemensam flagg – frivillig hos Röda Korset (basuppgifter om Röda Korset och avdelning-

arna) 

o Flaggan i topp! – nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens uppgifter) 

o Utbildning för förtroendetjänstemän i dataskydd 

o Dataskyddsanvisningar för avdelningar 
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