
 

 Dataskyddsbeskrivning   1 (6) 

     

    

 1.11.2021   

    
  

  
  
 
 

Dataskyddsbeskrivning, Trafikledsverkets upphandlingsärenden 

 

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om till vilket ändamål dina person-
uppgifter används och vilka rättigheter du som registrerad i Trafikledsverkets upphand-
lingsförfaranden för upphandlingar har. Registrerade är de personer vars uppgifter Tra-
fikledsverket behandlar i sina upphandlings- och konkurrensutsättningsprocesser. 
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

Trafikledsverket  
PB 33 
00521 Helsingfors 
 
kirjaamo@vayla.fi  
Tfn 0295 34 3000 

Katja Koskelainen 
kirjaamo@vayla.fi  

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att genomföra Trafikledsverkets upphand-
lingar och att i enlighet med upphandlingslagstiftningen konkurrensutsätta offentliga upp-
handlingar.  
 

mailto:kirjaamo@vayla.fi
mailto:kirjaamo@vayla.fi
mailto:kirjaamo@vayla.fi
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För att i sina upphandlingar kunna behandla anbud behöver Trafikledsverket bland annat 
information om kontaktpersonerna vid de anbudsgivaEuropeiska byrån för bedrägeribe-
kämpning kan behandla personuppgifter som finns i upphandlingsdokument som en del 
av den utredning som föreskrivs i förordning 883/2013. re som deltar i upphandlingsför-
farandena och straffregisterutdrag för personerna i ledningen för den anbudsgivare som 
vunnit konkurrensutsättningen. Det är också nödvändigt för Trafikledsverket att kunna 
behandla uppgifterna i anbuden, så som uppgifterna till kontaktpersonerna för de refe-
renser som anbudsgivaren uppgett i sitt anbud samt uppgifterna om de personer, vars 
yrkesmässiga kompetens och erfarenhet anbudsgivaren uppgett i sitt anbud.  
 
För att kunna kontakta anbudsgivaren under upphandlingsprocessen behöver Trafikleds-
verket kontaktuppgifterna till anbudsgivarens kontaktpersoner, till exempel för att delge 
anbudsgivarna upphandlingsbesluten. Det valda anbudet och bilagorna till detta inklude-
ras i upphandlingskontraktet. För att verkställa kontraktet behöver Trafikledsverket därför 
under den tid upphandlingskontraktet är giltigt behandla de personuppgifter som uppges 
i anbudet. Anbuden och andra upphandlingshandlingar sparas i Trafikledverkets ärende-
hanteringssystem. 
 
När en part söker om ändring i eller omprövning av ett beslut om upphandling, är det 
nödvändigt för Trafikledsverket att under processen för sökande av ändring och en even-
tuell behandling i domstol behandla de personuppgifter som finns i de upphandlinshand-
lingar som ändringssökandet gäller. Behandlingen av uppgifterna är också nödvändig en-
ligt ärendets slutresultat, till exempel för att som följd av ett domstolsbeslut genomföra 
en ny anbudsjämförelse. 

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Grunden för behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra Trafikledverkets rättsliga 
förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse (allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 c och e).  
 
Konkurrensutsättningar: Trafikledsverket är som upphandlande myndighet förpliktat att 
följa lagstiftningen om offentliga upphandlingar, som lagen om offentlig upphandling och 
koncession (1397/2016, ”upphandlingslagen”) samt lagen om upphandling och koncess-
ion inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Upphand-
ling som överskrider vissa tröskelvärden ska som en följd av nämnda lagstiftning konkur-
rensutsättas. I konkurrensutsättningen kan man bland annat beakta kvalitativa jämförel-
segrunder. Till exempel vid offentliga upphandlingar som gäller trafikleder har en del kva-
litativa egenskaper som regel en stor betydelse. Vid offentliga upphandlingar följer Tra-
fikledsverket förutom lagstiftningen också statsförvaltningens anvisningar och rekommen-
dationer, som Statens upphandlingsdagbok 2017 (på finska) samt Trafikledsverkets in-
terna rekommendationer och riktlinjer. Straffregisterutdragen för den valda anbudsangi-
varens personal kontrolleras förutom med stöd av upphandlingslagarna också med stöd 
av straffregisterlagen (770/1993). 
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Övriga upphandlingar: Förutom ovan nämnda behöver Trafikledsverket behandla person-
uppgifter vid upphandlingar som inte överskrider de i upphandlingslagstiftningen fast-
ställda tröskelvärdena eller som på grund av undantagsregler i lagstiftningens tillämp-
ningsområden inte ska konkurrensutsättas. Trafikledsverket har i dessa fall grunder att 
behandla personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse i och med att Tra-
fikledsverket högklassiskt och effektivt ska fullgöra upphandlingar som ingår i verkets 
lagstadgade uppgifter, som att underhålla och utveckla det statliga trafikledsnätverket. 
Trafikledsverket behöver då säkerställa anbudens kvalitativa egenskaper och vara i kon-
takt med anbudsgivarna.  
 
Övriga situationer där personuppgifter behandlas: Behandlingen av personuppgifter är 
också i samband med processer för ändringssökande, i förfaranden för granskningar en-
ligt statens lagstiftning om budgeten samt i behandlingen av begäran om upphandlings-
handlingar baserad på.  

4  Personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter för anbudsgivarens kontaktperson och ledning 
 
För anbudsgivarens kontaktpersoner behandlas följande personuppgifter: 
- Namn 
- Den organisation som personen representerar och personens ställning i organisat-

ionen 
- Kontaktuppgifter 
 
För personer vid anbudsgivarens organisation som är medlemmar i förvaltnings-, led-
nings- eller tillsynsorgan eller som har representations-, besluts- eller tillsynsrättigheter 
behandlas följande personuppgifter: 
- Namn 
- Den organisation som personen representerar och personens ställning i organisat-

ionen 
- Uppgifter i straffregisterutdraget 
 
Personuppgifter i anbuden och andra personuppgifter som samlas in under upphandlings-
förfarandet 
 
För experter som omnämns i anbudet och för personer som deltar i eventuella intervjuer 
eller personbedömningar behandlas följande personuppgifter: 
- Namn 
- Den organisation som personen representerar och personens ställning i organisat-

ionen 
- Uppgifter om utbildning och yrkesmässig kompetens och erfarenhet och uppgifter om 

andra viktiga egenskaper med tanke på upphandlingsobjektet. 
 
För kontaktpersonerna till de referenser som uppges i anbuden behandlas följande per-
sonuppgifter: 
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- Namn 
- Den organisation som personen representerar och personens ställning i organisat-

ionen 
- Kontaktuppgifter 
- Uppgifter om den aktuella referensen 
 
Andra personuppgifter som finns i anbuden eller som samlas in under upphandlingsförfa-
randet, som uppgifter om anbudsgivarens personal i projekt- eller genomförandeplaner, 
uppgifter om revisorer, prokurister och andra personer med anknytning till det anbudsgi-
vande företaget eller dess underleverantörer i utdrag ur handelsregistret. 
- Namn 
- Den organisation som personen representerar och personens ställning i organisat-

ionen 
- Födelsedatum 
- Uppgifter om utbildning och yrkesmässig kompetens och erfarenhet och uppgifter om 

andra viktiga egenskaper med tanke på upphandlingsobjektet. 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Uppgifterna förvaras i enlighet med Trafikledsverkets informationsstyrningsplan. Förva-
ringstiden grundar sig på arkivlagen och speciallagar samt på behovet inom verksamheten 
att dokumentera och säkerställa rättsskyddet såväl för myndigheter som för privatperso-
ner och samfund. 
 
Upphandlingshandlingarna (inklusive anbuden) förvaras alltid de sex år efter att budget-
året löpt ut som statens upphandlingshandbok förutsätter. I vissa fall kan handlingarna 
förvaras en ännu längre tid: 
 

 Det valda anbudet inklusive bilagor förvaras alltid minst den tid som upphand-
lingskontraktet och de förpliktelser som grundar sig på kontraktet är i kraft.  

 
 Upphandlingshandlingar (inklusive anbuden) i en process för ändringssökande för-

varas alltid minst under tiden för processen och den tid de åtgärder som förutsätts 
i processens slutresultat kräver. 

 
Uppgifter i straffregisterutdrag sparas eller förvaras inte. De returneras eller förstörs ome-
delbart efter att man avslutat granskningen av utdragen. 

6  Regelmässiga informationskällor 

Trafikledsverket får uppgifter som en del av anbud. Den som lämnat in anbudet är endera 
den registrerade själv, den registrerades arbetsgivare eller en person vars uppgifter den 
registrerade bett att kan uppges i anbudet, till exempel som kontaktperson för en refe-
rens. Uppgifter om straffregisterutdrag får Trafikledsverket av den valda anbudsgivaren. 
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Trafikledsverket får också uppgifter från allmänna källor, som Patent- och registerstyrel-
sens handelsregister, VastuuGroup Oy:s tjänst Pålitlig Partner, Byggandets Kvalitet BYKVA 
rf:s företagssöktjänst och behörighetsregister, FISE Oy:s kompetensregister samt från 
Suomen Asiakstieto Oy:s och Bisnode Finland Oy:s kreditupplysningsuppgiftsregister för 
företag.  

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter lämnas normalt inte ut till tredje part. Uppgifter kan i enskilda fall utläm-
nas i enlighet med bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) åt dem som begär uppgifterna. Myndigheters uppgifter och handlingar är of-
fentliga, om de inte uttryckligen i lag fastställts som sekretessbelagda. 
 
Statens revisionsverk kan enligt lagen om statsbudgeten (423/1988) och de författningar 
som getts med stöd av den som en del av granskningarna behandla personuppgifter i 
upphandlingshandlingar. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning kan behandla per-
sonuppgifter som finns i upphandlingsdokument som en del av den utredning som före-
skrivs i förordning 883/2013. 
 
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgif-
ter behandlas i Trafikledsverkets eller avtalsparternas datasystem, vars leverantörer också 
fungerar som personuppgiftsbiträden eller underbehandlare. I samband med upphand-
lingsprocessen för offentliga upphandlingar behandlas personuppgifter bland annat i Clou-
dia Oy:s anbudstjänst och i Visma Consulting Ab:s dokumenthanteringssystem (Alfresco) 
och ärendehanteringssystem.  
 
Personuppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller mark-
nadsundersökningar, om inte utlämnande av uppgifter för detta ändamål föreskrivits sär-
skilt. 

8  Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES 

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

9  Den registrerades rättigheter 

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och rätt att få en 
kopia av dina personuppgifter (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen).  
 
Du har rätt att be oss rätta felaktiga uppgifter om dig (artikel 16 i den allmänna data-
skyddsförordningen). 
 
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med 
artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen när: 
- du har framfört att dina personuppgifter är felaktiga och Trafikledsverket håller på att 

kontrollera saken,  
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- behandlingen av dina uppgifter är olaglig, men du vill inte att uppgifterna raderas, 
- Trafikledsverket inte längre behöver dessa personuppgifter, men du behöver dem för 

att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller 
- du har invänt mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i vän-

tan på kontroll av huruvida Trafikledsverkets berättigade skäl väger tyngre än dina 
berättigade skäl. 

 
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att göra invändningar mot 
behandlingen av dina personuppgifter när Trafikledsverket behandlar dina personuppgif-
ter på grundval av artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsordningen för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av Trafik-
ledsverket. 

 
Vid Trafikledsverket fattas inte beslut grundade på automatiskt beslutsfattande, såsom 
profilering.  
 
Du kan lämna in en begäran som gäller utövandet av dina rättigheter till Trafikledsverket 
via e-post eller post. Kontaktuppgifterna finns i punkt 1. 
 
Information och åtgärder är kostnadsfria för de registrerade, förutom om begärandena 
är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art. 
 
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av 
dina personuppgifter bryter mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. I Finland är 
dataombudsmannen tillsynsmyndighet (Dataombudsmannens byrås webbplats). 

https://tietosuoja.fi/sv/framsida

