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EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) ar-

tikel 13 och 14 

 

 

 

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

 

 Vasa förvaltningsdomstol  

Postadress: PB 204, 65101 Vasa 

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa  

Telefonnummer: 029 56 42611 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi  

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON 

 

Elina Peltoniemi 

Förvaltningschef 

Telefonnummer: 029 56 42736 

E-post: elina.peltoniemi@oikeus.fi  

 

3. DATASKYDDSOMBUD 

 

Emma Södergård 

föredragande vid förvaltningsdomstolen 

Telefonnummer: 029 56 42611 (växel) 

E-post: emma.sodergard@oikeus.fi 

 

4. BEHANDLINGSHELHETEN 

 

Behandling av rättskipningsärenden vid förvaltningsdomstolen:  

  

- uppgifter som inhämtats för rättskipning och som behandlas i register och system som 

förvaltningsdomstolen är personuppgiftsansvarig för.  

 

4. ÄNDAMÅL MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPP-

GIFTERNA 

 

Personuppgifterna behandlas för att den personuppgiftsansvarige (Vasa förvaltnings-

domstol) ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Grundlagen 3 § 3 mom., 21 

§ och 98 § (731/1999), domstolslagen 4 kap. 1 § (673/2016), förvaltningsprocesslagen.  
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En del av uppgifterna är sekretessbelagda. Sekretessen grundar sig på bland annat föl-

jande författningar: 

 

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 

Dataskyddslagen (RP 9/2018) 

 

Dessutom finns det flera speciallagar som styr behandlingen av personuppgifter.  

 

6. BESKRIVNING AV DEN REGISTRERADE GRUPPEN ELLER GRUPPERNA OCH AV 

DE BEHANDLADE PERSONUPPGIFTSGRUPPERNA 

 

I registret behandlas uppgifter om parter, rättegångsbiträden, ombud och andra parter i 

rättskipningsärenden. Registret innehåller också personuppgifter om den personal vid 

förvaltningsdomstolen som deltar i behandling och avgörande av rättskipningsärenden.  

 

Endast nödvändiga uppgifter om nyss nämnda personer samlas in. Uppgifterna kan 

vara:  

 

- namn 

- hemkommun 

- fastighetsbeteckning 

- kontaktuppgifter (adress, e-postadress, annan processadress, telefonnummer) 

- födelsetid/personbeteckning/FO-nummer 

- personnummer som hänför sig till UMA-registret 

- andra uppgifter som inverkar på behandlingen av ärendet (uppgifter om bl.a. parts död, 

konkurs, förmyndarskap) 

- språk 

- spärrmarkering 

- förbud mot överlåtelse av kontaktuppgifter 

- uppgifter för elektronisk fakturering 

- kundrelation till rättshjälpen 

- ovannämnda domstolsspecifika uppgifter 

 

Rättskipningshandlingarna kan dessutom innehålla andra eventuella personuppgifter, 

som uppgifter om familj, arbete, beskattning, fritidsintressen, hälsotillstånd, sexuell ori-

entering, brott eller etniskt ursprung.  

 

7. REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR 

 

Utöver uppgifter som parterna lämnar erhålls uppgifter från följande aktörer:  

 

 - kommuner och samkommuner 

 - andra domstolar  

- social- och hälsovårdsenheter  

- Migrationsverket 

 - skatteförvaltningen 

 - regionförvaltningsmyndigheterna 

- registrerade religiösa samfund 

- Rättsregistercentralen 

- Befolkningsregistercentralen 

- ministerierna med sina centrala ämbetsverk 

- övriga samfund och personer som sköter offentligrättsliga uppgifter  

  

 



8. GRUPPER AV MOTTAGARE, TILL VILKA PERSONUPPGIFTER REGELBUNDET 

HAR ÖVERLÄMNATS ELLER ÖVERLÄMNAS 

 

Utlämnandet av uppgifter grundar sig på förvaltningsprocesslagen eller på lagstiftning 

som gäller ifrågavarande myndighets verksamhet. Dessutom har domstolen allmän in-

formationsskyldighet enligt offentlighetslagen (621/1999). 

 

Personuppgifter kan överföras eller lämnas ut till följande: 

 

 8.1 FINLAND 

 

- parterna och den myndighet som fattat beslutet 

- kommuner och samkommuner 

 - andra domstolar  

- social- och hälsovårdsenheter  

- Migrationsverket 

 - skatteförvaltningen 

 - regionförvaltningsmyndigheterna 

- registrerade religiösa samfund 

- Rättsregistercentralen 

- Befolkningsregistercentralen 

- ministerierna med sina centrala ämbetsverk 

- tolkar / tjänstleverantörer av tolknings- och översättningstjänster  

- övriga samfund och personer som sköter offentligrättsliga uppgifter  

- Med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan uppgifter efter 

övervägning lämnas ut åt en privatperson eller en juridisk person.  

- Media  

 

 8.2 EU-LÄNDERNA OCH DE NORDISKA LÄNDERNA 

 

- EU:s organ  

- Medlemsländernas justitieförvaltningsmyndigheter och domstolar och andra myndigheter 

som sköter delgivningar  

 

9. GRUPPER INNEFATTARNDE ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFETR TILL 

TREDJELAND ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 

 

Uppgifter kan ges eller överföras utanför Europeiska unionen eller den europeiska eko-

nomiska regionen, ifall ärendets handläggning så kräver såsom i samband med internat-

ionella delgivningar. 

 

10. FÖRVARINGSTIDER FÖR UPPGIFTERNA 

   

Uppgifterna förvaras och gallras ut enligt arkivbildningsplanen.  

  

Bevaringstiderna är inte begränsade för uppgifterna i ärendehandläggningssystemen 

och vad beträffar uppgifterna som bestående ska bevaras. 

 

Dokumenten som ska bevaras en viss tid förstörs efter att tiden tagit slut i enlighet med 

arkiveringsplanen. 

 

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 

 11.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL INSYN 

 



Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida per-

sonuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till 

personuppgifterna. Om uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få de uppgifter som 

nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/206).  

 

Den som önskar få de uppgifter om sig själv som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna data-

skyddsförordning ska lämna in en begäran om detta till den personuppgiftsansvarige på det 

sättet att den registrerades identitet kan verifieras. 

 

11.2 RÄTTELSE ELLER UTPLÅNING AV UPPGIFTER ELLER BEGRÄNSNING 

AV BEHANDLINGEN 

 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga 

personuppgifter som rör honom eller henne rättade enligt artikel 16 i EU:s allmänna data-

skyddsförordning. 

 

Dessutom har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 

få sina personuppgifter raderade om något av kraven i artikel 17 i EU:s allmänna dataskydds-

förordning (679/2016) uppfylls. Den registrerade har likaså rätt att av den personuppgiftsan-

svarige kräva att behandlingen begränsas om något av de alternativ som nämns i artikel 18 i 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) är tillämpligt.  

 

Den registrerade kan lämna ett yrkande som gäller rättelse, utplåning eller begränsning enligt 

bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) om hur ärenden inleds. 

 

12. RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN 

 

En registrerad har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att man vid 

en behandling av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot EU:s allmänna data-

skyddsförordning (678/2016) 

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:  

 

Statsrådets justitiekansler  

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors  

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET  

Telefonnummer: 029 51 62902  

E-post: kirjaamo@okv.fi  

 

eller  

 

Riksdagens justitieombudsman  

Besöksadress: Arkadiagatan 3, 2. våningen, Helsingfors  

Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli, 00102 RIKSDAGEN  

Telefonnummer: 09 4321  

E-post: oikeusasiamies@eduskunta.fi 
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