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Dataskyddsbeskrivning, Responssystem för farleder 

I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller Trafik-
ledsverkets responssystem för farleder, där du kan ge respons eller ställa frågor och ge 
utvecklingsförslag om farleder och tillhörande konstruktioner (säkerhetsanordningar för 
sjöfarten, sjötrafikmärken, kanaler). I detta sammanhang avses i synnerhet allmänna 
farleder som måste hållas öppna för allmän sjötrafik och som enligt vattenlagen har de-
finierats som allmänna farleder eller allmänna lokala farleder. 
 
Respons som registrerats i responssystemet för farleder dirigeras direkt till Trafikleds-
verkets experter på underhåll, byggande och informationshantering av farleder. 
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

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

Kimmo Heiskari 
kirjaamo@vayla.fi  

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
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2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen är att bedriva myndighetsverksamhet, i vilken ingår kontakt 
med responsgivare.  
 
Syftet med responssystemet är att ta emot respons, frågor och utvecklingsförslag samt 
anmälningar angående farleder. 
 
Det är frivilligt att lämna respons, frågor och utvecklingsförslag till responssystemet. 
Detta hjälper dock Trafikledsverket och andra farledshållare (kommuner, hamnar, 
båtsällskap, industrianläggningar osv.) att bättre sörja för farledernas skick och fram-
komlighet, vilket ytterligare förbättrar sjöfartens säkerhet. 
 
Av den som ger respons krävs inga personuppgifter och responsen kan skickas anonymt 
och under signatur. Med hjälp av eventuella kontaktuppgifter som den som ger respons 
lämnar kan man svara på responsen och be om preciserande uppgifter för att kunna sä-
kerställa underhållet av farlederna och framkomligheten. Kontaktuppgifterna används 
endast för att svara på responsen och ställa preciserande frågor. Riktigheten hos använ-
darens personuppgifter verifieras inte. 
 
I systemet sparas responsen och svaren samt eventuella kontaktuppgifter och bilagor 
som responsgivaren har bifogat till responsen.  
 
Anmälningar om farledens skick och eventuella kontaktuppgifter förmedlas till Trafik-
ledsverkets regionala entreprenör, som beslutar om nödvändiga åtgärder utifrån de kva-
litetskrav som ställs på farleden. Entreprenören kan vid behov kontakta responsgivaren 
direkt, till exempel om det behövs närmare uppgifter för att utföra den korrigerande åt-
gärden. 
 
I elektroniska responskanaler kan den som gett responsen ombes ge sitt tillstånd till 
publicering. Med kundens tillstånd kan responsen jämte svar publiceras. Publiceringstill-
stånd innebär att Trafikledsverket får obegränsad rätt att använda, redigera, lämna ut 
och publicera innehållet i responsen på det sätt som Trafikledsverket önskar.  

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på utförandet av en uppgift av allmänt in-
tresse i enlighet med artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen och 4 § 1 
mom. 2 punkten i dataskyddslagen. Trafikledsverket ansvarar för planeringen, byggan-
det, underhållet av farlederna och upprätthållandet av deras servicenivå, och till Trafik-
ledsverkets uppgift av allmänt intresse hör att behandla respons och hålla kontakt i 
samband med detta. Trafikledsverket är kundorienterat och utnyttjar sakkunskap. Ver-
ket bedriver en förutseende verksamhet som är informations- och riskbaserad. 
 
Trafikledsverkets uppgift är av allmänt intresse och framgår bland annat av följande lag-
stiftning: 
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- Lagen om Trafikledsverket (936/2018) 
- Vattenlagen (587/2011) 
- Sjötrafiklagen (782/2019) 
- Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011) 
- Lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 
 
Dessutom behandlar Trafikledsverket personuppgifter för att följa den lagstiftning som 
allmänt tillämpas på myndighetsverksamhet, bland annat: 
- Förvaltningslagen (434/2003) 8 § 
- Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), särskilt 5 § 
 

4  Personuppgifter som behandlas 

Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter:  
- Respons från användarna 
- Respons som registrerats i systemet för användarnas räkning 
- Namn eller signatur som användaren eventuellt uppgett 
- Telefonnummer som användaren eventuellt uppgett 
- E-postadress som användaren eventuellt uppgett 
- Tidpunkt för mottagande av respons 
- Eventuell positionsdata med koppling till responsen (kartkoordinater, adress) 
- Bilagor som användaren bifogat 
- Eventuella företagsuppgifter/föreningsuppgifter som användaren uppgett (organisat-

ionens namn, kontaktpersonens namn, adress, e-postadress, telefonnummer) 
- Samtycke till publicering av respons, om användaren har gett tillstånd till att Trafik-

ledsverket får publicera responsen 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna förvaras i databasen under den tid som behövs för att behandla re-
sponsen och eventuellt svara på responsen.  
 
De personuppgifter som ingår i responsen, såsom namn och kontaktuppgifter, raderas 
inom 6 månader från det att responsen har antecknats som behandlad i systemet.  
 
Om det är nödvändigt att spara personuppgifterna för att uppfylla de lagstadgade skyl-
digheterna, är förvaringstiden fem år eller en annan tid som uttryckligen föreskrivs i la-
gen. 

6  Regelmässiga informationskällor 

I vanliga fall fås personuppgifterna från den registrerade själv. Ibland kan den som gett 
respons ha bifogat en annan persons personuppgifter till responsen. 
 
Endast de personuppgifter som användaren själv vill uppge när han eller hon tar kontakt 
sparas i systemet.  
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7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

 
Personuppgifter lämnas ut till den som begär att få dem i enlighet med lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om det 
inte uttryckligen genom lag föreskrivs att de är sekretessbelagda. 
 
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgif-
ter behandlas i Trafikledsverkets datasystem, vars leverantörer också fungerar som per-
sonuppgiftsbiträden eller underbehandlare. Vid behov kan Trafikledsverkets entreprenör 
få kontaktuppgifter till den som ger respons, om dessa behövs för att utföra underhålls-
arbetet.  
 
Dessutom kan trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab som står i avtalsförhållande med Tra-
fikledsverket och dess dotterbolag se uppgifterna om responsen som personuppgiftsbi-
träde och underbehandlare.  
 
Uppgifterna om responsen lämnas till Transport- och kommunikationsverket för fortsatt 
behandling, om föremålet för responsen finns utanför det farledsområde som Trafikleds-
verket sköter om, till exempel i ett vattenområde som hör till en kommun eller hamn. 
 
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 uppgifter 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; 
- dina personuppgifter behandlas lagstridigt, men du vill inte att dina personuppgifter 

raderas; 
- Trafikledsverket inte längre behöver dessa personuppgifter, men du behöver dem 

för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller 
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- 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 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). 
 
 
 
 

http://www.tietosuoja.fi/sv

