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Dataskyddsbeskrivning, Underhåll av bärande konstruktioner 

I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller be-
handling av personuppgifter i samband med underhåll av bärande konstruktioner, vilket 
omfattar uppgifter som behandlas av Konstbyggnadsregistret (Taitorakennerekisteri) 
och Konstbyggnadsregistrets mobilapplikation samt uppgifter som behandlas vid ord-
nande av kompetenskurser i anslutning till underhåll av bärande konstruktioner.  
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

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

Simo Nykänen 
kirjaamo@vayla.fi 

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Enligt 1 § i lagen om Trafikledsverket (862/2009) är Trafikledsverket ett ämbetsverk på 
centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som i egenskap av hu-
vudman för trafik- och farleder svarar för upprätthållandet och utvecklandet av service-
nivån på vägar, järnvägar och farleder när det gäller de trafik- och farleder som förval-
tas av staten. Trafikledsverket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion 
och trafiksäkerhet. 
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Konstbyggnadsregistret är ett system för egendomsförvaltning som innehåller uppgifter 
om bärande konstruktioner, såsom broar och tunnlar samt förvaltningen av dem. Mobil-
applikationen gör det möjligt att kontrollera bärande konstruktioner med en mobil en-
het. Syftet med Konstbyggnadsregistret är att beskriva trafikledsegendomen i fråga om 
bärande konstruktioner och förvalta uppgifter om egendomens skick samt åtgärder som 
gäller egendomen. 
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla uppgifter om personer 
med anknytning till underhållet av konstbyggnader, såsom uppgifter om inspektörer. 
Personuppgifterna gör det möjligt att följa upp inspektionsverksamheten och precisera 
observationerna på personnivå.  
 
I registret förvaras också de åtgärder som vidtas av personer som deltar i planeringen 
och underhållet av konstbyggnader och personernas uppgifter i anslutning till dem. Per-
sonuppgifter registreras också i dokument som sparas i systemet, till exempel planrit-
ningar. I systemet upprätthålls dessutom uppgifter om personernas behörighet, till ex-
empel behörighet att verka som inspektör av konstbyggnader. I systemet registreras 
också personuppgifterna för kontaktpersonen i anslutning till en organisations konst-
byggnader. 
 
Personuppgifter behandlas också i anslutning till hanteringen av nyttjanderätt. Använ-
darna har olika användarroller till exempel på basis av behörigheter. 
 
Syftet med logguppgifterna är att följa upp användningen och utlämnandet av uppgifter 
i informationssystemen samt utreda tekniska fel i informationssystemet. Detta är särskilt 
viktigt i fråga om säkerhetsklassificerat material. Systemet sparar nödvändiga person-
uppgifter för att säkerställa informationens enhetlighet samt för att identifiera kränk-
ningar av informationssäkerheten. 
 
För att ordna kompetenskurser och nå deltagarna upprätthålls kontaktuppgifter till kurs-
deltagarna och dem som anmält sig till kursen. 

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i den allmänna data-
skyddsförordningen: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar Trafikledsverket, samt artikel 6.1 e i samma förordning: behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Trafikledsver-
kets myndighetsutövning som beskrivs nedan. 
 
Enligt 2 § i lagen om Trafikledsverket (936/2018) har Trafikledsverket till uppgift att 
svara för de statliga väg- och bannät och de farleder som verket är huvudman för, för 
utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet. 
Dessutom ansvarar verket för planering, byggande och underhåll av ovan nämnda tra-
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fikleder. Enligt 236 § i lagen om transportservice (320/2017) ska Trafikledsverket upp-
rätthålla informationslager om bärande konstruktioner på trafikleder och deras skick. In-
formationen om de bärande konstruktionernas skick produceras genom inspektion. Av 
konstruktionsgranskare förutsätts inspektörskompetens för varje konstruktionskategori. 
 
För skötseln av ovan nämnda uppgifter sammanställs datainnehållet om bärande kon-
struktioner i Konstbyggnadsregistret. Behandlingen av registeranvändarnas personupp-
gifter behövs och är proportionell i myndighetens verksamhet för utförande av uppgifter 
av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser. Bland annat sparas uppgifter om behörig-
heten hos inspektörer av bärande konstruktioner som en del av kvalitetssäkringen.  
 
De personuppgifter som krävs för att använda systemet och för att ordna utbildningar 
om inspektion av konstruktioner sparas för att utbildningsverksamheten ska kunna ord-
nas. Utbildningarna är en del av Trafikledsverkets rättsliga förpliktelse. Behandlingen är 
nödvändig för utförande av en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i den allmänna 
dataskyddsförordningen). Behandlingen behövs och är proportionell i en myndighets 
verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse (4 § 1 mom. 2 punkten i 
dataskyddslagen). 
 
Trafikledsverkets uppgifter och behörighet bakom det allmänna intresset härstammar 
från följande lagstiftning:  
- Lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), särskilt 13 § 
- Lagen om Trafikledsverket (936/2018) 
- Banlagen (110/2007), särskilt 5 § och 29 § 
- Vattenlagen (587/2011), särskilt 10 kap. 12 § 
 
Enligt 17 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 
(906/2019) ska en myndighet ombesörja att logginformation insamlas om användning 
av dess informationssystem och om utlämnande av information från dem, om använd-
ningen förutsätter identifiering eller annan registrering. Konstbyggnadsregistrets system 
och mobilapplikation förutsätter inloggning. 
 
Personuppgifterna fogas till de säkerhetsklassificerade dokument som sparats i Konst-
byggnadsregistret i samband med att användaren laddar ner dokumentet åt sig själv. 
Till ett säkerhetsklassificerat dokument som laddas ner läggs förutom säkerhetsklassifi-
ceringen även identifikationsuppgifter om personen som laddat ner det: namn och tids-
stämpel. Bestämmelser om säkerhetsklassificerade handlingar inom statsförvaltningen 
finns i 18 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 
(906/2019) och i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom 
statsförvaltningen (1101/2019). 
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4  Personuppgifter som behandlas 

Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter: 
 
Personuppgifter som behandlas i Konstbyggnadsregistret och den tillhörande mobilappli-
kationen: 
- personens namn, användarnamn och användargrupper 
- organisation 
- uppgift om huruvida personen fungerar som kontaktperson för sin organisation 
- personens konstruktionsklasspecifika inspektörsbehörighet 
- personens konstruktionsklasspecifika redigerarrättigheter 
- personens kvalitetspoäng som inspektör enligt konstruktionsklass och tidpunkten för 

avläggandet av inspektörskursen 
 

Uppgifter som behövs för att använda Konstbyggnadsregistret och mobilapplikationen: 
- personens namn, användarnamn och användargrupper 
- organisation 
- användarrättigheter (roller) 
 
Systemets logguppgifter: 
- personens namn, användarnamn och användargrupper 
- organisation 
- IP-adress 
- vid laddning av systemets sida och vid export av uppgifter från mobilapplikationen 

uppgifter om använda parametrar, såsom ändringar gjorda av användaren, dessu-
tom tidsstämpel och information om den webbläsare som används 

 
Uppgifter som behövs för att avlägga behörighetskursen: 
- personens namn, användarnamn och användargrupper 
- organisation 
- telefonnummer och e-postadress 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Personuppgifter i anslutning till underhåll av bärande konstruktioner, såsom uppgifter 
om inspektioner och personuppgifter i planeringsdokumenten (planerarens uppgifter), 
förvaras lika länge som själva planeringsdokumenten. Uppgifterna arkiveras permanent. 
 
Inspektörens behörigheter och kvalitetspoäng förvaras 10 år efter att behörigheterna 
har upphört att gälla. En konsult befrias från ansvar enligt KSE (KSE 2013, punkt 3.2.6) 
senast 10 år efter att materialet i uppdraget har överlåtits, varefter det inte är motiverat 
att spara uppgifterna. 
 
De uppgifter om användarrättigheter som krävs för att använda systemet förvaras så 
länge personen har rätt att använda Konstbyggnadsregistret. 
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Personuppgifter i uppföljningsloggarna förvaras i 5 år. En säkerhetskopia av logguppgif-
terna förvaras ännu ett år efter detta. Uppgifterna arkiveras enligt Trafikledsverkets in-
formationsstyrningsplan. Förvaringstiden grundar sig på arkivlagen och speciallagar 
samt på behovet inom verksamheten att dokumentera och säkerställa rättsskyddet såväl 
för myndigheter som för privatpersoner och samfund. 
 
Uppgifterna om dem som deltar i en behörighetskurs förvaras under kursen och under 1 
år efter kursens slut. 

6  Regelmässiga informationskällor 

Uppgifterna fås från: 
- de registrerade själva 
- den registrerades organisation eller arbetsgivare 
- kvalitetsmätningsverksamheten för Trafikledsverkets inspektörer. 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Regelmässiga överlåtelser från registret görs inte. Personuppgifter lämnas ut till den 
som begär att få dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksam-
het. 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. Solita Oy är huvud-
man för Konstbyggnadsregistret och på basis av det personuppgiftsbiträde. De som an-
vänder Konstbyggnadsregistret ser personuppgifterna för dem som planerar och inspek-
terar konstruktionerna, vilka är personens namn och organisation. 
 
Inspektörernas kvalitetspoäng och kompetensuppgifter kan överlåtas till NTM-
centralerna för att användas vid upphandlingar och konkurrensutsättningar i anslutning 
till granskningar av bärande konstruktioner. 

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 dina personuppgifter 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). 
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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 uppgifter behandlas lagstridigt, men du vill inte att dina uppgifter 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 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

