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Dataskyddsbeskrivning: Angivelse av misstanke om missbruk 

I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad.  
 
Denna dataskyddsbeskrivning gäller Whistleblow-systemet, som fungerar som Trafik-
ledsverkets kanal för att ange misstankar om missbruk och oegentligheter, och proces-
sen för behandling av angivelser.  
 
Både anmälaren och den person som anmälan gäller kan vara registrerade, men anmä-
lan kan även göras anonymt. 
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

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

Kontaktperson: 
Samuli Bryggare 
kirjaamo@vayla.fi  

Dataskyddsombud: 
Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi 
 

2  Ändamålet med behandlingen av personuppgifter  

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är behandling av anmälningar i Whist-
leblow-systemet, kontakt med anmälare, information och kommunikation.  
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Syftet med Whistleblow-systemet är att ge visselblåsare möjlighet att anmäla missbruk 
anonymt. Anmälaren kan själv bestämma vilka personuppgifter han eller hon lämnar ut i 
sin anmälan.  

3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i den allmänna data-
skyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse enligt följande: 
 
I fråga om personuppgifter som anges i anmälningarna är det fråga om behandling av 
personuppgifter enligt 4 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018), eftersom 
behandlingen behövs och är proportionell i myndighetens verksamhet för utförande av 
en uppgift av allmänt intresse.  
 
Trafikledsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde som i egenskap av huvudman för trafik- och farleder svarar för upp-
rätthållandet och utvecklandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder när det 
gäller de trafik- och farleder som förvaltas av staten. Trafikledsverket bedriver en förut-
seende verksamhet som är informations- och riskbaserad. När Trafikledsverket sköter 
sina lagstadgade uppgifter använder verket i stor utsträckning till exempel offentlig 
upphandling.  
 
Det skydd som finns för visselblåsare för närvarande i EU är fragmenterat och visselblå-
sare har inte alltid något effektivt skydd mot repressalier. Detta kan i sin tur leda till att 
man inte vågar anmäla missförhållanden och att information om oegentligheter inte 
kommer fram. Missbruk och oegentligheter som inte anmäls är en viktig försvagande 
faktor och förseelser kan orsaka allvarlig skada för det allmänna intresset. 
 
En allmän fördel är att man vill säkerställa att personer som i sin arbetsrelaterade verk-
samhet får information eller misstanke om verksamhet som skadar allmänintresset kan 
rapportera om detta på ett tryggt sätt. På detta sätt kan hot mot och allvarliga skador 
för allmänintresset förebyggas. Med tanke på det allmänna intresset ska Trafikledsver-
ket säkerställa att dess verksamhet är laglig och att eventuella missbruk och oegentlig-
heter uppdagas. 
 
Whistleblow-systemet används för att anmäla misstankar om missbruk och verket efter-
strävar en öppen, transparent och etisk verksamhetskultur. 
 
Trafikledsverkets uppgift är av allmänt intresse och framgår bland annat av följande 
lagstiftning:  
Lag om Trafikledsverket (936/2018)  
Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 
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Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och 
posttjänster (1398/2016) 

4  Personuppgifter som behandlas 

Anmälaren kan välja om han eller hon ska inkludera sina egna personuppgifter, såsom 
namn och e-postadress, i anmälan eller om den ska göras anonymt. 
 
Trafikledsverket kan behandla följande personuppgifter om anmälaren: 
- Namn 
- E-postadress  
- Telefonnummer  
- Organisation och ställning 
- Övriga uppgifter i anmälan 
- Uppgifter om anmälan, såsom tidpunkt och behandlingsuppgifter 
 
Trafikledsverket kan behandla följande personuppgifter om den anmälda: 
- Uppgifter som lämnats i anmälan, såsom uppgifter om misstanke om missbruk eller 
oegentligheter inklusive tidpunkt. Dessa uppgifter kan innehålla till exempel namn, or-
ganisation och ställning. 
- Uppgifter om anmälan, såsom tidpunkt och behandlingsuppgifter 
- Ärenden som gäller utredning av misstanke om missbruk, inklusive handlingar som 
gäller ärendet såsom anbudshandlingar och avtalshandlingar eller ekonomiska handling-
ar i ärendet 
 
Innehållet i de personuppgifter som lämnas ut via anmälningskanalen påverkar hur de 
behandlas.  

5  Personuppgifternas lagringstid 

Personuppgifterna förvaras i databasen i 90 dagar efter att behandlingen av anmälan i 
systemet har avslutats. Därefter förstörs uppgifterna automatiskt. De delar av anmäl-
ningarna som behövs för verksamheten, den fortsatta behandlingen och rapporteringen 
sparas.  
 
Om det är nödvändigt att spara uppgifterna för att uppfylla de lagstadgade skyldighet-
erna, är förvaringstiden fem år eller en annan tid som uttryckligen föreskrivs i lagen.  
 
Om uppgifterna behöver sparas på grund av fortsatt behandling av misstankar om 
missbruk, fastställs förvaringstiden från fall till fall. 
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6  Normala källor 

Personuppgifterna fås via anmälningar i systemet. Därefter kan andra uppgifter samlas 
in för att utreda misstanken om missbruk, till exempel handlingar i anslutning till ären-
det. 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. 
 
Tjänsteleverantörens administratörer har tillgång till personuppgifter som de facto end-
ast används i undantagsfall när detta är nödvändigt. 
 
Inom Trafikledsverket har antalet personer som behandlar anmälningar begränsats till 
en liten grupp. 
Om det förefaller att ärendet har samband med ett brott, kan uppgifterna i ärendet in-
klusive personuppgifter lämnas ut till polisen. 

8  Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller EES-området 

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). Rät-
ten att få en kopia får inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. Vid miss-
tanke om missbruk beaktas förutom den registrerades rättigheter även anmälarens och 
Trafikledsverkets rättigheter och friheter, och därför får till exempel den som är föremål 
för anmälan inte anmälarens personuppgifter. 
 
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 be-
rättigade skäl. 
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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 byrå, 
www.tietosuoja.fi/sv). 


