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Dataskyddsbeskrivning, Trafikledsverkets ärendehantering 

 
I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad. I ärendehanteringssystemet sparas perso-
nens namn samt uppgifter om de uppgifter som personen skickat om ett anhängigt 
ärende. Personuppgifter behandlas t.ex. i ärenden som gäller tjänsteansökan, skade-
stånd, avtal och egendomsförvaltning.  
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

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

Anne Ojala 
kirjaamo@vayla.fi 

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att bedriva myndighetsverksamhet. I 
ärendehanteringssystemet administreras behandlingsskedena i ärenden som hör till Tra-
fikledsverkets behörighet och de handlingar som fogats till dem från anhängiggörandet 
av ärendet tills det har avslutats och arkiverats. Med hjälp av det kan man verifiera och 
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följa behandlingen av ärenden vid Trafikledsverket. Det säkerställer både Trafikledsver-
kets och kundens rättsskydd, främjar god informationshantering samt verksamhet enligt 
offentlighetslagen och förvaltningslagen.  

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i enlighet med artikel 6.1 c i den allmänna 
dataskyddsförordningen (679/2016) på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra 
den rättsliga förpliktelse som åvilar Trafikledsverket.  
 
Trafikledsverkets rättsliga förpliktelser framgår av följande lagstiftning:  

- offentlighetslagen (621/1999) 
- förvaltningslagen (434/2003) 
- arkivlagen (831/1994) 

 
I vissa fall bestämmelser från speciallagstiftning i anslutning till det ärende som behand-
las. 

4  Personuppgifter som behandlas 

Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter: 
- ärendenummer 
- beskrivning 
- ärendets status 
- tidpunkt då ärendet skapades 
- ärendets ägare 
- metadata för informationsstyrningsplanen, såsom offentlighet, förvaringstid, grund 

för förvaringstid, grund för sekretess 
- organisationens eller privatpersonens namn 
- referensinformation 
- uppgifter om åtkomsträttigheter  
- uppgifter om åtgärderna i behandlingsfaserna, såsom åtgärdens namn, beskrivning, 

handläggare, starttid, tidsfrist och information om ankomst/utgång 
- handlingens datainnehåll 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna förvaras i enlighet med Trafikledsverkets informationsstyrningsplan. 
Förvaringstiden grundar sig på arkivlagen och speciallagar samt på behovet inom verk-
samheten att dokumentera och säkerställa rättsskyddet såväl för myndigheter som för 
privatpersoner och samfund. 
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6  Regelmässiga informationskällor 

Personuppgifterna fås som en del av Trafikledsverkets verksamhet av den registrerade 
själv samt av andra myndigheter. 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter lämnas inte ut regelbundet utan grunden för utlämnande av uppgifter 
och mottagaren bestäms enligt den reglering som styr behandlingen av ärendet i fråga. 
Till exempel överlåts uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt till arkivverket i 
enlighet med arkivlagen 23.9.1994/831. 
 
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. 
 
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgif-
ter behandlas i Trafikledsverkets eller avtalsparternas datasystem, vars leverantörer 
också fungerar som personuppgiftsbiträden eller underbehandlare.  
 
Personuppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller mark-
nadsundersökningar, om inte utlämnande av uppgifter för detta ändamål föreskrivits 
särskilt. 

8  Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES 

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

9  Principer för skydd av registret 

För att få rätt att använda registeruppgifter som sparats elektroniskt krävs ett personligt 
användarnamn och lösenord. Rätt att behandla personuppgifter beviljas personal hos 
Trafikledsverket eller systemleverantören, vilka har ett på arbetsuppgifterna baserat be-
hov att behandla personuppgifter. Personerna som behandlar personuppgifter har fått 
utbildning i användning av personregister och behandling av personuppgifter. 
 
Skyddet av den tekniska utrustningen har genomförts i enlighet med Trafikledsverkets 
datasäkerhetsanvisningar. 
 
Ärendehanteringssystemet nås endast med Trafikledsverkets användarnamn och lösen-
ord. Hela verkets personal har tillgång till offentlig information och offentliga handlingar. 
Icke-offentliga åtgärder och handlingar sekretessbeläggs och är åtkomliga endast för 
personer som på grund av sina arbetsuppgifter har behov av att behandla åtgärderna i 
fråga. 
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Dokumentmaterial som förvaras i pappersform förvaras i låsta brandsäkra skåp på regi-
stratorskontoret och i ett låst slutarkiv. 

10  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. 

 
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

