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Instruktion för insamling och behandling av minderårigas personuppgifter 

i Finlands Röda Kors 
 
Finlands Röda Kors utför betydelsefullt fostrings-, hjälp- och volontärarbete bland barn och unga. Vi vill se 
till att de uppgifter som samlas in för verksamheten behandlas på ett sätt som är säkert, tillförlitligt och 
ändamålsenligt.  
 
Inom Finlands Röda Kors samlar man in minderårigas personuppgifter för bl.a. läger, klubbar, evenemäng, 
utbidlningar och nyhetsbrev. Enligt Europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR och Finlands 
Dataskyddslag ska man i insamling och behandling av minderårigas personuppgifter ta vissa särskilda 
aspekter i beaktande. 
 

Vårdnadshavarens samtycke för behandling av personuppgifter för person under 13 år  
 
Finlands Dataskyddslag (1050/2018) definierar 13 år som åldersgräns för informationssamhällets tjänster. 
Därför ska man begära samtycke av vårdnadshavare för att få erbjuda sådan tjänst åt barn under 13 år. 
Inom Röda Korsets verksamhet berör detta till exempel anmälningar till evenemang, som förutsätter att 
den unga mottar till exempel elektronisk kommunikation eller nyhetsbrev för unga i elektronisk form. För 
att säkerställa samtycket vid insamling av personuppgifter för en person under 13 år, ska man begära 
vårdnadshavarens bekräftelse för Röda Korsets elektroniska kommunikation. Därtill ska man informera 
vårdnadshavaren om varför och på vilka sätt man kommer att behandla de insamlade personuppgifterna. 
För detta finns det på https://rednet.punainenristi.fi/node/50434 samlat information om 
dataskyddsförordningarna för Röda Korsets verksamhet. 
 
Samma princip tillämpas för insamling och behandling av personuppgifter för person under 13 år även då 
uppgifterna inte används för elektronisk kommunikation. Till exempel då man samlar in personuppgifter för 
personer under 13 år som lägerdeltagare, klubbmedlem eller för utbildning, ska man begära samtycke av 
vårdnadshavaren för ändamålsenlig behandling av personuppgifterna. Det lönar sig för den unga personen 
och vårdnadshavaren att alltid meddela de personuppgifter som behövs för verksamheten tillsammans för 
att ge vårdnadshavarens samtycke. Verksamhetens arrangör måste kunna bevisa att man fått samtycke av 
vårdnadshavaren för behandling av personuppgifter för person under 13 år, så man bör enligt mån av 
möjlighet begära samtycket skriftligt. Även i detta fall ska vårdnadshavaren informeras om varför och på 
vilka sätt man kommer att behandla personuppgifterna som ges. 
 
Därtill lönar det sig att för under 18-åringar begära samtycke av vårdnadshavare för deltagande i 
verksamheten, särskilt i de fall där verksamheten förutsätter övernattning. Till exempel för läger lönar det 
sig att begära skriftligt samtycke av vårdnadshavaren för alla personer som är under 18 år.  
 

Vad innebär detta i praktiken? 
 
För att få vårdnadshavarens samtycke för en person som är under 13 år lönar det sig att i början av 
blanketten för insamling av personuppgifter, anteckna att en person som är under 13 år kan inte ge sina 
personuppgifter utan vårdnadshavarens samtycke. Det lönar sig också att ha en skild kryss-i-rutan -punkt, 
där vårdnadshavaren ger sitt samtycke för behandling av personuppgifterna. Därtill kan man vid behov på 
blanketten begära vårdnadshavares kontaktuppgifter (till exempel för läger eller klubbverksamhet).  
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Blankett för anmälan till evenemang 

 
Välkommen på evenemanget! Observera att en person som är under 13 år gammal inte kan ge sina 
personuppgifter utan samtycke av vårdnadshavare. Om du är under 13 år, se till att fylla 
anmälningsblanketten tillsammans med din vårdnadshavare. 
 
Deltagarens personuppgifter 
Namn: 
Födelsetid: 
E-postadress: 
Telefonnummer: 
Allergier och specialdiet: 
 
Vårdnadshavarens uppgifter 
Vårdnadshavarens namn: 
Vårdnadshavarens e-postadress: 
Vårdnadshavarens telefonnummer: 
 
Välj ett av alternativen nedan: 
⃝ Deltagaren är över 13 år gammal. 
⃝ Deltagaren är under 13 år gammal. Som vårdnadshavare samtycker jag till behandling av 
personuppgifterna för evenemanget. 
 
Mer information om behandling av personuppgifter finns i Registerbeskrivningen för frivilliga på 
https://rednet.punainenristi.fi/node/50434. 
 

 

 

Röda Korsets dataskyddsbeskrivning för volontärverksamhet, med minderåriga deltagare  
 
I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs uppgifter som olika register innehåller samt ärenden i samband med 
behandling av uppgifterna. För Finlands Röda Kors verksamhet som riktas till barn och unga har det skrivits 
två egna dataskyddsbeskrivningar. De berör personuppgifter som samlas in av lägerdeltagare och 
klubbmedlemmar. Därtill kan man vid insamling av minderårigas personuppgifter behöva bl.a. 
Registerbeskrivning för frivilliga (till exempel för evenemang), Registerbeskrivning för utbildning för 
utbildningar och Registerbeskrivning för marknadsföring för exempelvis nyhetsbrev. Alla 
registerbeskrivningar finns samlade på  https://rednet.punainenristi.fi/node/50434.  

 

Exempel på anmälningsblankett  

 

Mer information 
 
Frågor om dataskydd kan skickas till tietosuoja@redcross.fi. Bekanta dig även med principerna för Röda 
Korsets dataskydd på https://www.rodakorset.fi/dataskydd.   
 

 
Tack för att du agerar ansvarsfullt när du samlar in och behandlar minderårigas personuppgifter 

inom Finlands Röda Kors verksamhet! 
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