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Dataskyddsbeskrivning, Behandlingen av personuppgifter i Trafikledsverkets pla-

nering av trafikleder 

I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används och vilka rät-
tigheter du har som registrerad. Den här dataskyddsbeskrivningen gäller behandlingen av personupp-
gifter i planeringen av vägar, järnvägar och vattenvägar som Trafikledsverket ansvarar för och som 
ingår i verkets lagstadgade behörighet.  
 
Personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med planeringen av vägar, järnvägar och 
vattenvägar är till exempel uppgifter om ägarna till fastigheter som har anknytning till planområdet 
och uppgifter relaterade till de lagenliga förfarandena för växelverkan. Dessutom behandlas person-
uppgifter som gäller behandlingen av respons och anmärkningar förknippade med planerna.  
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktpersoner Dataskyddsombud 

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

Farleder: Olli Holm 
Järnvägar: Jussi Lindberg 
Landsvägar: Jenna Johansson  
 
Projekt: projektchefer 

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att planera vägar, järnvägar och farleder 
i myndighetsuppgifter för följande ändamål: 

mailto:kirjaamo@vayla.fi
mailto:kirjaamo@vayla.fi
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- informationsspridning 
- växelverkan 
- behandling av respons, anmärkningar och besvär 
- utredning av inlösnings-, nyttjanderätts- och ersättningsbehov 
 

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Trafikledsverkets lagstadgade skyldig-
het att följa artikel 6, punkt 1, underpunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen 
(679/2016) och på skyldigheten att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i utövandet av den offentliga makt som tillkommer Trafikledsverket i anslutning till 
planeringen av trafikleder enligt artikel 6, punkt 1, underpunkt e i den allmänna data-
skyddsförordningen. 
 
Trafikledsverkets uppgifter och behörighet när det gäller planeringen av olika trafikleder 
har fastställts i lagen om trafiksystem och landsvägar, i banlagen och i lagen om Trafik-
ledsverket.  
 
Trafikledsverkets lagstadgade uppgifter och skyldigheter framgår bland annat av föl-
jande lagstiftning: 
- Lagen om Trafikledsverket (862/2009) 
- Lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), särskilt 10 §, 11 §, 27 § 
- Banlagen (110/2007), särskilt 7 §, 22 § 
- Vattenlagen (587/2011), särskilt 10 kapitlet 
- Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 
- Förvaltningslagen (434/2003), särskilt 8 § 
 

4  Personuppgifter som behandlas 

Följande uppgifter om de registrerade behandlas: 
- namn 
- kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress  
- fastighetsbeteckning 
- respons, anmärkningar och kontakter angående planeringen  
 
I fråga om lagenlig växelverkan, respons och anmärkningar kan personen själv be-
stämma vilka kontaktuppgifter han eller hon lämnar. Om personen inte lämnar några 
kontaktuppgifter kan han eller hon inte kontaktas i ärenden som rör planeringen. 
 
Följande personuppgifter behandlas för de intressentgrupper som berörs av plane-
ringen:  
- kontaktpersonens namn 
- kontaktpersonens ställning 
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- samfund 
- adress 
- telefonnummer 
- e-postadress 
- respons, utlåtanden, kontakter och andra uppgifter som hänför sig till den lagenliga 

växelverkan angående planeringen 
 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Onödiga personuppgifter, såsom personbeteckningen, som fås i samband med att per-
sonuppgifterna överlåts, avlägsnas omedelbart.  
 
Uppgifterna förvaras i enlighet med Trafikledsverkets informationsstyrningsplan. Förva-
ringstiden grundar sig på arkivlagen och speciallagar samt på behovet inom verksam-
heten att dokumentera och säkerställa rättsskyddet såväl för myndigheter som för pri-
vatpersoner och samfund. 
 
Personuppgifter i plandokument förvaras lika länge som dokumenten. Plandokumenten 
arkiveras permanent.  
 
Andra dokument från tiden för planeringen som innehåller personuppgifter, såsom e-
postlistor, förstörs när de inte längre behövs eller när planen genomförs, varvid behovet 
av växelverkan och information upphör. 
 

6  Regelmässiga informationskällor 

Uppgifterna fås från den registrerade, samfund som representerar den registrerade och 
andra myndigheter, i synnerhet från kommunerna som rörs av planeringen och från 
Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.  
 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifterna överlåts till Trafik- och kommunikationsverket, som godkänner pla-
nerna, och när det är fråga om nedläggning av en järnväg till kommunikationsministe-
riet. De uppgifter som ingår i anmärkningarna lämnas ut till kommunen på begäran. 
- Lagen om trafiksystem och landsvägar 27 a §, 27 c §, 99 § 
- Banlagen 22 a §, 22 c §, 79 § 
 
I projekt som gäller vattenvägar överlåts uppgifter till det regionförvaltningsverk som 
fungerar som tillståndsmyndighet. 
- Vattenlagen 10 kapitlet 
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När materialet som rör planen framläggs offentligt ingår personuppgifter, såsom fastig-
hetsbeteckningar på plankartorna, som är nödvändiga för delfåendet av information.  
 
Personuppgifter lämnas ut till den som begär att få dem i enlighet med lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. Myndigheternas dokument är offentliga om de inte 
uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag. 
 
Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller marknadsun-
dersökningar, om inte utlämnande av uppgifter i detta syfte har föreskrivits särskilt. 
 
För att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter använder Trafikledsverket avtalsparter för 
behandlingen av personuppgifter, till exempel konsulter som utför planeringsuppgifter 
eller fältarbeten. Personuppgifter behandlas i Trafikledsverkets eller konsulternas in-
formationssystem. Systemleverantörerna behandlar också personuppgifter direkt eller i 
egenskap av underleverantörer.  
 

8  Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 

Uppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 
 

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,  
- 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 
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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 Trafikledsver-
ket 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

