
     REGISTERBESKRIVNING 
    Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §  
Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller 

i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
21.09.2016 

 
 
1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Webbhuset Ab 

Adress 

Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors 

Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

support@webbhuset.fi 

2 
Kontaktper- 
son i ärenden 
angående 
registret 

Namn 

Erik Berglund 

Adress 

Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors 

Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

erik@ebban.fi 

3 
Registrets 
namn 

Ebbans användarregister 

4 
Ändamålet 
med bahand- 
lingen av 
person- 
uppgifter 
 
 
 
 
 

Ebban är en tjänst som riktar sig till finlandssvenskt skolväsende och som möjliggör användning av 

digitala böcker (e-böcker) i undervisningen och för bredvidläsning. Ebban tillhandahålls som 

abonnemang, där varje användare identifieras med användarnamn och lösenord. 

Personuppgifter behandlas för att särskilja enskilda användare och erbjuda ett personifierat och 

ändamålsenligt utbud e-böcker. Ifall användaren är elev kan uppgifter om elevens läsning visas åt 

elevens lärare ifall inte eleven förbjudit det för e-boken i fråga. 

Generell statistik som inte går att koppla till enskilda personer kan även visas åt utomstående. 

 

 

 

5 
Registrets 
datainnehåll 

Registret kan innehålla följande uppgifter: 

- Användarens användaruppgifter, så som användarnamn, namn, födelseår och e-post 

- Uppgifter om användarens tillhörighet till en grupp eller klass och / eller skola 

- Uppgifter om vilka e-böcker som användaren läst / lyssnat på och när 

- Uppgifter om böcker som användaren markerat som favoriter eller delat med andra användare 

- Övriga uppgifter om användningen av tjänsten 

6 
Regelmässiga 
uppgiftskällor 

- Uppgifter som användaren gett 

- Uppgifter som utlämnas ur elev- eller andra personregister med användarens tillstånd 
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7 
Regelmässigt 
utlämnande 
av uppgifter 

Personuppgifter utlämnas inte till utomstående. 

8 
Översändan- 
de av upp- 
gifter utanför 
EU eller EES 
 
 

Uppgifterna lagras inom EU och utlämnas inte till utomstående. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Registret förvaras inte som manuellt material. 

B ADB-register 

Registret är sparat i ett lösenordsskyddat datasystem med behörigt skydd mot attacker och 

dataintrång. Systemadministratörerna har tillträde till systemet över en krypterad förbindelse.  

 


