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Dataskyddsbeskrivning: Intressentverksamhet 

Denna dataskyddsbeskrivning redogör för användningsändamålet för dina personuppgif-
ter och de rättigheter som du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller 
Trafikledsverkets intressentverksamhet, inklusive intressentregistret, -kommunikationen, 

-förfrågningar och evenemang. De som anmält sig till evenemang kan införas i intres-
sentregistret. 
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Trafikledsverket  
PB 33 
00521 Helsingfors 

 
kirjaamo@vayla.fi 
Tfn 0295 34 3000 

Kontaktpersoner: 
Krista Ruiz 
kirjaamo@vayla.fi 

Dataskyddsansvarig: 
Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi 

 

 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen är kundservice, intressentmöten, uppgörande av inbjudnings-
listor, sändning av inbjudningar, kundundersökningar och nyhetsbrev samt annan in-

tressentkommunikation. 
 
Vad gäller anmälningar till evenemang är syftet med behandlingen av personuppgifter 
att organisera evenemanget i fråga, ge information till de anmälda och behandla feed-

back på evenemanget. 
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3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i den allmänna data-

skyddsförordningen, det vill säga att behandlingen är nödvändig för att utföra en upp-
gift av allmänt intresse enligt följande: 
 

Vad gäller intressenter handlar det om behandling av personuppgifter enligt 4 § 1 mom. 
1 punkten i dataskyddslagen (1050/2018), eftersom det är fråga om uppgifter som be-
skriver en persons ställning och uppdrag och skötseln av detta inom ett offentligt sam-

fund, näringslivet, organisationsverksamhet eller någon annan motsvarande verksam-
het. Målet med behandlingen är förenligt med ett allmänt intresse, eftersom Trafikleds-
verket vill samla in intressenternas synpunkter men också ge dem information om den 

farledshållning som hör till dess lagstadgade uppgifter och den verksamhet som beror 
på den. I 1 § 2 mom. i lagen om Trafikledsverket (862/2009) har det konstaterats att 
Trafikledsverket i sin verksamhet utgår från kundernas behov och utnyttjar befintlig sak-

kunskap. 
 
Vad gäller evenemang handlar det om behandling av personuppgifter enligt 4 § 1 mom. 

2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018), eftersom behövs och är proportionell i en 
myndighets verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse. Via evene-
mangen vill Trafiksledsverket såväl samla in kundernas synpunkter som ge dem inform-

ation i anknytning till den farledshållning som hör till dess lagstadgade uppgifter och 
den verksamhet som beror på den. I 1 § 2 mom. i lagen om Trafikledsverket 
(862/2009) har det konstaterats att Trafikledsverket i sin verksamhet utgår från kunder-

nas behov och utnyttjar befintlig sakkunskap. Därtill ska Trafikledsverket säkerställa 
evenemangens och lokalernas säkerhet. 
 
Grunden för behandlingen av uppgifter om specialdiet är ett uttryckligt samtycke till be-

handling av personuppgifter enligt artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen.  
 

4  Personuppgifter som ska behandlas 

Personens namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress, ställning i 

organisationen, organisationen, dess bransch och organisationens kontaktuppgifter, 
såsom adress, samt feedback och andra meddelanden som personen lämnat till Trafik-
ledsverket jämte handlingar. Det finns inget rättsligt eller avtalsenligt krav för överläm-

nande av personuppgifter för intressentregistret. Om man inte ger personuppgifter, får 
man inte kommunikation riktad till intressenterna och inbjudningar till evenemang. 
 

Utöver det ovan nämnda ingår information om evenemangen och meddelade specialdie-
ter. Överlämnande av nödvändiga personuppgifter vid anmälning till ett evenemang är 
en förutsättning för att delta i evenemanget. 
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5  Förvaringstiden för uppgifterna 

 

Personuppgifter lagras fram till dess att de inte längre behövs i intressentregistret till 
exempel på grund av att en företrädare för organisationen bytts eller för att en person 
framfört en begäran om att egna uppgifter ska raderas. 

 
Information om specialdieter raderas efter evenemanget, då evenemangets efterarbeten 
utförts. Övriga uppgifter kan lagras eller uppdateras i Trafikledsverkets intressentregis-

ter. 

6  Ordinarie uppgiftskällor 

Personuppgifter fås antingen av personen själv, av den organisation som denne företrä-
der eller från offentligt tillgängliga källor, såsom en organisations webbplats. 

 
I princip fås personuppgifter i anknytning till evenemang av en registrerad själv, då han 
eller hon anmäler sig till ett evenemang, men undantagsvis är det möjligt att en annan 

person från organisationen gjort en anmälan för den berörda personens räkning. 

7  Uppgiftsmottagare 

Uppgifter lämnas ut till personer som framför en begäran i enlighet med lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga, om de 

inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda i lagstiftningen. 
 
Uppgifter om en persons hälsotillstånd, såsom matrestriktioner, är sekretessbelagda. 

 
I syfte att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter använder Trafikledsverket sina avtals-
partner som personuppgiftsbiträden. Personuppgifter behandlas i Trafikledsverkets eller 

avtalspartnerns informationssystem, vars leverantörer också fungerar som personupp-
giftsbiträden eller -underhandläggare. Vad gäller evenemang utgörs Trafikledsverkets 
avtalspartner av HRG Finland och vad gäller intressentregistret Valtori, med Sofigate 
som underleverantör. 

 
Uppgifter överlåts inte för direktmarknadsföring och opinions- och marknadsundersök-
ningar, om inte utlämnande för detta ändamål är föremål för separata föreskrifter. 

8  Överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES 

Uppgifter överförs inte till områden utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 

9  Den registrerades rättigheter 

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig och rätt att få en 

kopia av dina personuppgifter.  
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Du kan framföra en begäran om att vi rättar felaktiga uppgifter som gäller dig. 
 

Du kan framföra en begäran om att dina personuppgifter raderas. Vad gäller framtida 
evenemang innebär detta att anmälningen raderas. 
 

Du kan framföra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån en 
grund relaterad till en personlig specifik situation då Trafiksledsverket behandlar dina 
uppgifter för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndig-

hetsutövning som ankommer på Trafiksledsverket. 
 
Om behandlingen grundar sig på ett samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som 

helst genom att underrätta oss om det. 
 
Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer: 

 de uppgifter som gäller dig är felaktiga enligt dig 

 du har framfört en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, men 
din begäran har inte ännu behandlats 

 du behöver uppgifter för fastställande, utövande eller försvar av anspråk 
 dina uppgifter behandlas i strid med lagstiftningen, men du vill inte att dina upp-

gifter ska raderas 
 

Vad gäller intressenter och evenemang görs inte beslut som gäller registrerade och som 
grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering.  
 

Du kan framföra en begäran som gäller dina rättigheter till Trafikledsverket per e-post 
eller post. Du hittar kontaktuppgifter i punkt 1. 
 

Uppgifter och åtgärder är avgiftsfria för registrerade, förutom om begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, i synnerhet om de framförs på upprepat sätt. 
 

Du har rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten, om du anser att man i be-
handlingen av personuppgifter som gäller dig förfar i strid med den tillämpliga data-
skyddsregleringen. I Finland fungerar dataskyddsombudsmannen som tillsynsmyndighet 

(Dataombudsmannens byrå, www.tietosuoja.fi). 


