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Dataskyddsbeskrivning, Behandling av personuppgifter vid planering och genom-
förande av Trafikledsverkets banor och farleder 

 
Denna dataskyddsbeskrivning redogör för behandlingsändamålet för dina personuppgif-
ter och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller be-
handling av personuppgifter vid Trafikledsverket vid planering och genomförande av ba-
nor och farleder. Med genomförande av banor och farleder avses både byggnadsplane-
ring och egentligt byggande.  
 

1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 
Trafikledsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslut-
ning till planering och genomförande av banor och farleder.  
 
Kontaktuppgifter till Trafikledsverket som fungerar som personuppgiftsansvarig:  
 
Trafikledsverket  
PB 33, 00521 Helsingfors 
kirjaamo@vayla.fi  
Telefon 0295 343000 
Dataskyddsombud: kirjaamo@vayla.fi  
 
Projektchefen för planeringen eller genomförandet i fråga fungerar som kontaktperson. 
 

2  Syfte med behandlingen av personuppgifter  
Trafikledsverket behandlar dina personuppgifter i egenskap av förvaltare av statens 
bannät och statlig farledshållare i anslutning till planering och genomförande av banor 
och farleder. Med genomförande av banor och farleder avses både byggnadsplanering 
och egentligt byggande.  
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter i anslutning till planering och genomfö-
rande av banor och farleder är att  
- informera om hur planeringen och genomförandet framskrider 
- behandla meddelanden, respons, anmärkningar och klagomål 
- utreda konsekvenser av markanvändningen 
- fastställa områdesreserveringar och arrangemang i anslutning till markanvändning 

och fastigheter, ingå avtal om dem samt presentera dem som en del av den helhet 
som planeras och genomförs  

- utreda och presentera inlösnings-, nyttjanderätts- och ersättningsbehov 
- ansöka om myndighetstillstånd som krävs för genomförandet 

mailto:kirjaamo@vayla.fi
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3  Grund för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i enlighet med artikel 6.1 c i den allmänna 
dataskyddsförordningen (679/2016) på att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar Trafikledsverket och på att den enligt 1 e är nödvändig för att ut-
föra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning. 
 
Trafikledsverkets lagstadgade uppgifter och skyldigheter i planeringen och genomföran-
det framgår bland annat av följande lagstiftning: 
- Lagen om Trafikledsverket (862/2009) 
- Banlagen (110/2007), särskilt 7 §, 22 § 
- Vattenlagen (587/2011), särskilt 10 kap. 
- Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 
- Förvaltningslagen (434/2003), särskilt 8 § 
 
Behandlingen av logguppgifter i webbtjänsten Planering av statens trafikleder grundar 
sig på Trafikledsverkets lagstadgade skyldighet som regleras i lagen om informations-
hantering inom den offentliga förvaltningen (13 §, 17 §). 
 

4  Personuppgifter som ska behandlas 
Trafikledsverket behandlar följande användargruppers personuppgifter i planeringen och 
genomförandet: 
- markägare i influensområdet 

- namn 
- kontaktuppgifter 
- fastighetsbeteckning och andra uppgifter om fastigheten (t.ex. uppgif-

ter om fastighetens ägandeförhållanden) 
 

- deltagare i interaktionen 
- namn 
- kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och e-postadress 
- ställning och organisation för representanter för intressentgrupper  
- övriga personuppgifter i meddelanden, respons och anmärkningar 
 

I webbtjänsten Planering av statens trafikleder behandlas dessutom  
- logguppgifter som innehåller 

- webbadress från vilken tjänsten har använts 
- eventuella inloggningsuppgifter samt information om den åtgärd som 

användaren vidtagit 
- kakor. Mer information om hanteringen av kakor finns på sidan 

- https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietoa-sivustosta/evasteet 
- https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/om-webblatsen/ka-

kor  

https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietoa-sivustosta/evasteet
https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/om-webblatsen/kakor
https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/om-webblatsen/kakor
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I fråga om lagenlig växelverkan, respons och anmärkningar kan personen själv be-
stämma vilka kontaktuppgifter han eller hon lämnar. Om personen inte lämnar några 
kontaktuppgifter kan han eller hon inte kontaktas i ärenden som rör planeringen. 

 

5  Personuppgifternas lagringstid 
Kartor och konsekvensbedömningsuppgifter som innehåller fastighetsuppgifter, uppgif-
ter om fastighetsägarna i influensområdet, alla anmärkningar och utlåtanden i anslut-
ning till planeringen samt avtal som ingåtts under planeringen och genomförandet för-
varas permanent. 
 
Övriga kontaktuppgifter som använts för information förstörs senast efter genomföran-
det, då behovet av interaktion och information upphör. 
 
Logguppgifterna i webbtjänsten Planering av statens trafikleder förvaras i fem år. 
 

6  Källor som i regel används för registret 
Uppgifterna fås från allmänt tillgängliga källor, från den registrerade själv, från en sam-
manslutning som den registrerade representerar, från andra myndigheter, i synnerhet 
från behöriga närings-, trafik- och miljöcentraler, kommuner och Lantmäteriverkets fas-
tighetsdatasystem samt från planeringsuppgifter från föregående fas.  
 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 
När materialet som rör planen framläggs offentligt ingår personuppgifter, såsom fastig-
hetsbeteckningar på plankartorna, som är nödvändiga för delfåendet av information.  
 
 Anmärkningar och utlåtanden lämnas ut  
- till kommunen vid begäran om ett utlåtande om planen och om anmärkningar mot 

den 
- 22 a § i banlagen 

- till Transport- och kommunikationsverket som godkänner planerna samt till kommu-
nikationsministeriet vid nedläggning av järnväg  

- 22 c §, 79 § i banlagen 
 

Uppgifter om markägarna i influensområdet lämnas också ut  
- vid ansökan om de myndighetstillstånd som genomförandet förutsätter 
- till den behöriga NTM-centralen och Lantmäteriverket samt till de instanser som an-

svarar för genomförandet i anslutning till farledsskötsel. 
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Uppgifter lämnas ut till personer som framför en begäran i enlighet med lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet. Myndigheternas dokument är offentliga om de 
inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag. 
 
För att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter använder Trafikledsverket avtalsparter för 
behandlingen av personuppgifter, till exempel konsulter som utför planeringsuppgifter 
eller fältarbeten. Personuppgifter behandlas i Trafikledsverkets eller konsulternas in-
formationssystem. Systemleverantörerna behandlar också personuppgifter direkt eller i 
egenskap av underleverantörer.  
 
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 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 (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen).  
 
Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter som gäller dig (artikel 16 i den all-
männa dataskyddsförordningen). 
 
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med 
artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen i följande fall: 
- du bestrider personuppgifternas korrekthet, och du vill att behandlingen av dina per-

sonuppgifter begränsas under en tid som ger dig möjlighet att kontrollera att de är 
korrekta 

- behandlingen är olaglig, men du motsätter sig att personuppgifterna raderas; 
- Trafikledsverket behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver dem för att 

kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller 
- du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan 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. 
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Trafikledsverket fattar inte beslut 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 är dataombudsmannen tillsynsmyndighet 
(Dataombudsmannens byrås webbplats). 

https://tietosuoja.fi/sv/framsida
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