
BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER GÄLLANDE DELTAGARNA I JAMBOREE 2023-RESAN OCH DERAS 

VÅRDNADSHAVARE  

   

Dokument med information om behandlingen av personuppgifter (Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679 art. 13–14)   

   

Registeransvarig 

 

Registeransvarig är Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (FO-nummer 0202252-9, Tölögatan 55, 00250 

Helsingfors).   

 

Den registeransvariges kontaktperson är: [Jaffa Toivanen] som du når per e-post på adressen 

[jaffa.toivanen@partio.fi].   

 

Personuppgifter som behandlas 

 

För de ändamål som anges i detta dokument samlas och behandlas följande uppgifter om dem som anmält 

sig som Deltagare i Jamboree 2023 och, i den utsträckning det behövs, om deras vårdnadshavare (var för 

sig nedan även ”den registrerade”):   

 

a. identifikationsuppgifter som namn, födelsedatum och personbeteckning;  

b. kontaktuppgifter som telefonnummer och adress;  

c. kåruppgifter;  

d. kostuppgifter, t.ex. allergier;  

e. hjälpmedelsuppgifter;  

f. hälsouppgifter som resan förutsätter;  

g. rese- och logiuppgifter samt andra bokningsuppgifter.  

 

Uppgifterna som behandlas omfattar uppgifter i en särskild kategori, så kallade känsliga uppgifter. Sådana 

är hälsouppgifter som allergier samt uppgifter som den finska kontingentens läkare anser nödvändiga för 

godkännandet av deltagande i lägret och för arrangerandet av en trygg resa.   

 

Uppgifterna samlas i huvudsak in från den registrerade själv. Därtill kan uppgifter från annat håll behandlas, 

till exempel läkarens bedömning samt uppgifter från kårer och från dem som tillhandahåller resetjänster.   

 

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen 

 

Personuppgifterna behandlas    

a. för att koordinera resan;  

b. för att göra resebokningar;  

c. för att utveckla och dokumentera scoutverksamheten;  

d. för att garantera säkerheten under resan för alla Deltagare.  

 

 

 



Att man ger alla de begärda personuppgifterna är ett absolut krav för att få anmäla sig till och delta i 

Jamboreen samt för de avtal som hör till det. Att inte ge de begärda personuppgifterna utgör alltså ett 

hinder för att delta i Jamboreen. 

   

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.  

  

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen 

 

Personuppgifterna behandlas med grund i det samtycke som ges i samband med anmälningen till 

Jamboreen. Deltagarnas och deras vårdnadshavares personuppgifter behandlas också för att sluta avtal 

som rör Jamboreen och resan dit (som att skaffa biljetter) eller för åtgärder före avtalet på den 

registrerades begäran. Dessutom behandlas personuppgifter för att tillgodose den registeransvariges eller 

en tredje parts berättigade intressen, sådana som Finlands Scouter som resekoordinator samt andra som 

deltar i researrangemangen har för att kunna sköta de praktiska arrangemangen när den registrerade eller 

den som hen har vårdnaden om anmält sig till Jamboreen.   

 

Personuppgifterna som hör till särskilda personuppgiftskategorier behandlas med grund i det uttryckliga 

samtycke som ges i samband med anmälningen.    

 

Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper 

 

Personuppgifter överförs till följande mottagare:   

a. den sydkoreanska scoutföreningen som ordnar Jamboreen;  

b. dem som ordnar rese- och logitjänster;  

c. dem som ordnar programtjänster;  

d. myndigheter i reseländerna på begäran.  

 

Överföring till tredjeländer 

 

Uppgifter överförs till följande tredjeländer och internationella organisationer:   

a. Sydkorea  

 

Överföringen görs under den speciella förutsättningen att den behövs för ovannämnda 

behandlingsändamål (i) för att följa ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige eller för att 

på den registrerades begäran genomföra åtgärder innan ett avtal sluts; eller (ii) för att sluta eller följa ett 

avtal, i enlighet med den registrerades intresse, mellan den registeransvarige och en fysisk eller juridisk 

person.   

 

Om ovannämnda speciella förutsättningar inte kan tillämpas på överföringen, används 

standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd.   

 

Personuppgifternas förvaringstid 

 

Personuppgifter som inte längre behöver behandlas avlägsnas omedelbart, eller senast tre (3) månader 

efter Jamboreen. Om uppgifter måste sparas på grund av lagstiftning eller av en annan motiverad 



anledning, exempelvis för att utreda reklamationer i anslutning till resan eller för att behandlas på laglig 

grund i annan scoutverksamhet, avlägsnas uppgifterna omedelbart när behovet att spara dem upphör.   

 

Utan begränsning av det ovannämnda kan en lista över personerna som deltog i Jamboreen sparas längre 

för historiska och statistiska ändamål i scoutverksamheten.   

 

Den registrerades rättigheter 

 

Som registrerad har du rätt att be om åtkomst till dina personuppgifter samt rätt att begära att dina 

uppgifter ska korrigeras eller avlägsnas eller att behandlingen av dem ska begränsas. Du har också rätt att 

motsätta dig behandlingen av dem eller överföringen av dem från ett system till ett annat.   

 

När behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket utan att 

det påverkar lagligheten i den behandling som skett med grund i samtycket innan du återkallade det.   

 

Du kan utnyttja ovannämnda rättigheter som registrerad genom att kontakta den registeransvariges 

kontaktperson. Om du misstänker att dina personuppgifter inte behandlas lagenligt har du rätt att anföra 

besvär hos dataskyddsmyndigheten. I Finland övervakas personuppgiftsbehandlingens lagenlighet samt 

människornas dataskyddsrättigheter av dataombudsmannens byrå.   

 

 

 

 


