
 

 

 

  

Från och med 25 maj 2018 tillämpas Dataskyddsförordningen (General Data Protection 

Regulation, förkortat GDPR). Förordningen har som mål att skydda privatpersoners 

personuppgifter från okontrollerad spridning och missbruk.  

   

Mise är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter. 

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, 

foton, fastighetsbeteckning med mera. 

 

Mise köper tjänsten som dataskyddsombud från Åda Ab. Dataskyddsombudets roll är att 

kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och 

informationsinsatser.  

 

Åda Ab 

Elverksgatan 10 

22100 Mariehamn 

Telefon: 018-12900 

E-post: info@ada.ax 

 

Mise behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning eller när det 

behövs för att utföra den uppgift eller tjänst som avses. Med begreppet ”behandling” menas 

alla de olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, 

lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.  

 

De personuppgifter som samlas in behandlas och sparas under olika lång tid beroende på 

ändamålet och Mises skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna sparas inte under en längre tid 

än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Uppgifterna får inte senare 

behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än 

nödvändigt. 
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Mise är en offentlig myndighet och det innebär att uppgifter om dig kan bli allmänna 

handlingar. Handlingar blir dock inte allmänna handlingar om de innehåller uppgifter som är 

belagda med sekretess enligt gällande lagstiftning. 

 

Den registrerade har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas hos 

Mise. Personuppgifterna som efterfrågas bör specificeras, så att det framgår vilka 

personuppgifter som den registrerade vill ha tillgång till. 

 

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Mise begär du ut 

ett registerutdrag skriftligen på papper med underskrift. 

 

 

Mise 

Fabriksgatan 8  

22100 Mariehamn  

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor per telefon 018-23844 eller per e-post 

info@mise.ax  Om du anser att de lagrade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller på 

annat sätt strider mot gällande lagstiftning och förordningar, kan du begära rättelse hos Mise 

antingen skriftligt eller muntligt. 

  

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av 

rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av 

personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under 

vissa förutsättningar. 

 

Vill du klaga på Mises behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till 

Datainspektionen på Åland, vilken är den myndighet som kontrollerar hur personuppgifter 

behandlas. 

 

Datainspektionen på Åland 

Elverksgatan 10 

22100 Mariehamn 

Telefon: 018-25550 

E-post: inspektion@di.ax 

 

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller EES. 
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