
 

 

Information om behandling av personuppgifter till den registrerade: Klimatfonden Ab:s klienter 
och intressenter 

 
1. Personuppgiftsansvarig 
Namn: Klimatfonden Ab 
FO-nummer: 2777483-1 
Adress: Porkalagatan 1 
Postnummer: 00180 
Postanstalt: Helsingfors 
Telefonnummer: 0401527570 
E-postadress: info@ilmastorahasto.fi 

 
2. Dataskyddsombud 
Adress: Samma som den personuppgiftsansvariges 
E-åpost: privacy@ilmastorahasto.fi 

 
3. Syfte med behandlingen av personuppgifter 
Personuppgifter behandlas i avsikt att möjliggöra genomförandet av åtgärder som hänför sig till 
Klimatfondens finansieringsverksamhet, intressentarbete och kommunikation och i avsikt att utveckla 
finansieringsverksamheten, intressentarbetet och kommunikationen. I det ingår bland annat hantering av 
investeringsämnen och klientportfolier, beredning och genomförande av projekt och det till dem 
anknytande uppfyllandet av skyldigheten som gäller uppgifter för kundkontroll, hantering av 
insiderinformation och hantering av intressenter. Behandlingen kan också omfatta kommunikation, 
ordnande av evenemang eller genomförande av enkäter eller insamling av respons eller andra åsikter. I 
behandlingen kan ingå bland annat kontakthållande och utsändande av inbjudningar till evenemang eller 
förfrågningar. 

 
Uppgifter för kundkontroll som man bett om med tanke på uppfyllandet av skyldigheten som gäller 
uppgifter för kundkontroll och andra personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja och utreda 
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av 
terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott som erhållits som är föremål 
för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Klimatfonden har inte rätt att använda uppgifter för 
kundkontroll eller andra personuppgifter som inhämtats endast för att förhindra och avslöja penningtvätt 
och finansiering av terrorism för sådana ändamål, som strider mot dessa syften. 

 
4. Grund för behandlingen av uppgifter 
Klimatfonden behandlar personuppgifter allt enligt syftet med behandlingen på följande grunder: 

- Verkställande av ett avtal mellan Klimatfonden och den registrerade. 

- Iakttagandet av en lagstadgad skyldighet (i fråga om behandlingen av personuppgifter som 
hänför sig till skyldigheten som gäller uppgifter för kundkontroll) 

- Den registrerades samtycke. 
- Klimatfondens berättigade intresse som allt enligt syftet med behandlingen hänför sig till: 

o hanteringen av kundrelationer, projektflödet och intressenter 
o beredning av finansieringsbeslut 
o ett eventuellt samarbete med en organisation som den registrerade representerar 
o informering om verksamheten, eller 
o förbättring av tjänster och verksamheten. 

5. Uppgifter som behandlas 
Personuppgifterna som behandlas gäller representanter för Klimatfondens eventuella klienter, 
medfinansiärer, konsulter och andra intressenter jämte deltagare i evenemang, responsgivare och 
enkätbesvarare. Personuppgiftskategorierna som behandlas beror på syftet med behandlingen. 
Personuppgiftskategorier som typiskt behandlas är namnet, kontaktuppgifterna, organisationen som den 
registrerade representerar och den registrerades befattningsbenämning eller ställning i organisationen. 
Utöver det kan behandlas uppgifter som hänför sig till exempelvis arbetshistorian, utbildningen och 
tidigare samarbete och kontakter med Klimatfonden, uppgifter om mottagning av insiderinformation och i 
nödvändig grad personbeteckningen. I samband med ordnandet av evenemang kan bland annat uppgifter 
om dieter behandlas. 
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I avsikt att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna som gäller uppgifter för kundkontroll behandlas olika 
uppgifter som gäller eventuella representanter för klienterna, såsom nationaliteten, en kopia av 
identitetsbeviset, uppgifter om politiskt inflytande och föremål för eventuella sanktioner, företagskontakter, 
mediauppmärksamhet och betalningsanmärkningar. 

 
6. Regelmässiga uppgiftskällor 

Ovan nämnda personuppgifter samlas i tillämpliga delar in från den registrerade själv, från den 
organisation som den registrerade representerar, från Klimatfondens intressenter, från 
kommunikationspartners och från offentliga källor. Uppgifter för kundkontroll, 
betalningsanmärkningsuppgifterna inbegripna, kan utöver från de källor som nämnts ovan också samlas 
in från myndighetsregister och -förteckningar (såsom handelsregistret, förmånstagarregistret, 
sanktionsförteckningar), till exempel via Suomen Asiakastieto Oy:s tjänster eller via en av Klimatfonden 
anlitad extern konsult från en kredituppgiftstjänst som denna anlitar. 

 
7. Tid som uppgifterna lagras 
Personuppgifterna lagras så länge som de behövs för det ändamål, för vilket de samlats in eller så länge 
som reglering så förutsätter. Uppgifter för kundkontroll ska till exempel enligt lag i regel lagras i fem år 
efter att klientförhållandet upphört. 

 
8. Utlämnande av uppgifter 
Personuppgifter kan vid behov utlämnas. Uppgifter kan utlämnas internt i Klimatfonden. Andra mottagare 
av uppgifter kan i nödvändig utsträckning också vara bland annat externa konsulter, 
kommunikationspartners, de som tillhandahåller programvaror som Klimatfonden använder, revisorn och 
internrevisionen. Uppgifter om evenemangsdeltagare kan utlämnas till andra evenemangsdeltagare.  
Personuppgifter kan också utlämnas till myndigheter såsom i lagstadgade situationer till centralen för 
utredning av penningtvätt. IT-supporters kan också komma över personuppgifter då de sköter sin uppgift.  

 
8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES eller internationella organisationer  
Uppgifterna som behandlas i Klimatfondens huvudsakliga informationshanteringssystem ligger inom 
EU:s område. En del av de tillhandahållare av tjänster och programvaror som Klimatfonden anlitar kan 
behandla uppgifter utanför EU:s eller EES:s område. Då personuppgifter överförs till länder utanför EU 
eller EES ska ageras enligt dataskyddsregleringen och inom de gränser som den uppställer. 

 
9. Åtgärder för att skydda personuppgifterna 
Klimatfonden vidtar ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt. Fysisk tillgång till uppgifterna har hindrats med hjälp av 
passagekontroll och andra säkerhetsåtgärder. Uppgifterna som behandlas elektroniskt lagras tekniskt 
skyddade. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga behörigheter och identifiering med en 
användaridentifikation och ett lösenord. Olovlig tillgång hindras också till exempel med hjälp av 
brandmurar och tekniskt skydd. Klimatfondens personal har sekretessplikt. 

 
10. Automatiserat beslutsfattande 
Klimatfonden använder inte ovan nämnda personuppgifter för sådant automatiserat beslutsfattande 
(såsom profilering), som på ett väsentligt sätt kunde inverka på den registrerade eller som kunde ha 
rättsverkningar på den registrerade. 

 
11. Den registrerades rättigheter 
Om Klimatfonden behandlar dina personuppgifter, har du vissa rättigheter. 

 
- Du har rätt att få veta om Klimatfonden behandlar personuppgifter som gäller dig. Om 

Klimatfonden behandlar personuppgifter som gäller dig, har du rätt att få en kopia av dessa 
uppgifter, om Klimatfonden inte har en lagenlig grund att vägra göra det. 

- Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt Klimatfonden behandlar dina 
personuppgifter. Dessa uppgifter framgår av denna handling. Om du har något att fråga, kan du 
kontakta Klimatfondens dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter du finner i punkt 2. 

- Om Klimatfonden behandlar dina personuppgifter utgående från ditt samtycke, har du rätt att när 
som helst återkalla ditt samtycke genom att informera Klimatfonden om det. Det inverkar ändå 
inte på Klimatfondens rätt att behandla dina personuppgifter under den tid som föregår 
återkallandet av samtycket eller med stöd av annan lagenlig grund. 



 

 

- Om de personuppgifter om dig, som Klimatfonden behandlar, är felaktiga, kan du be Klimatfonden 
rätta uppgifterna. Om Klimatfonden rättar uppgifterna utgående från din begäran, är Klimatfonden 
skyldig att allt enligt möjlighet underrätta alla dem, till vilka uppgifter tidigare utlämnats, om 
rättelsen. Du kan också komplettera bristfälliga uppgifter genom att tillhandahålla ett 
kompletterande utlåtande. 

- Om du anser att de uppgifter om dig som Klimatfonden behandlar är felaktiga, om de behandlas 
på ett olagligt sätt eller om du gjort en invändning mot att dina personuppgifter behandlas på vissa 
grunder, kan du be Klimatfonden begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då kan 
Klimatfonden behandla dina uppgifter enbart med ditt samtycke, eller om Klimatfonden behöver 
uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, för skäl som rör ett 
viktigt allmänintresse eller för att skydda någon annan persons rättigheter. Om Klimatfonden 
begränsar behandlingen av uppgifterna utgående från din begäran, är Klimatfonden  

- skyldig att allt enligt möjlighet underrätta alla dem, till vilka uppgifter tidigare utlämnats, om 
begränsningen. 

- I vissa situationer har du rätt att be att dina personuppgifter raderas. Klimatfonden behöver ändå 
inte radera dina uppgifter till exempel, om behandlingen behövs för att uppfylla en rättslig 
förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om 
Klimatfonden raderar dina uppgifter utgående från din begäran, är Klimatfonden skyldig att allt 
enligt möjlighet underrätta alla dem, till vilka uppgifter tidigare utlämnats, om raderingen. Rätt att 
be om radering har du med vissa undantag i följande situationer: 

o Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats. 

o Behandlingen av personuppgifterna bygger enbart på ditt samtycke, som du har 
återkallat.  

o Klimatfonden behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt eller Klimatfondens 
rättsliga förpliktelse förutsätter att uppgifterna raderas. 

o Du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. 
o Du invänder mot att personuppgifterna behandlas och för behandlingen föreligger 

inget motiverat skäl. 
- Du har om du så vill rätt att invända mot att Klimatfonden behandlar dina personuppgifter på vissa 

grunder. Det kan du göra när som helst på en grund som hänför sig till en specifik personlig 
situation. Då får Klimatfonden inte längre behandla dina personuppgifter i annat fall än om det 
föreligger tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, 
rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av 
rättsliga anspråk. Du har när som helst rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt 
marknadsföring. 

- Du har rätt att lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, dvs. dataombudsmannen, 
om du anser att Klimatfonden behandlar dina personuppgifter i strid med 
dataskyddslagstiftningen. 
  


