
DATASKYDDSBESKRIVNING

Meddelande till den registrerade om behandlingen av personuppgifter inom den offentliga rättshjälpen

1. Registerhållare

Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Porkkalagatan 13 C, 4 krs.
00180 Helsingfors
p. 029 56 61913
etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi

Dataskyddsombudet
Teemu Jokinen
teemu.jokinen@oikeus.fi
029 5661921

Vice dataskyddsombud
Asta Ruokolainen
asta.ruokolainen@oikeus.fi
050 325 4066

2. Behandlingens syfte och rättsgrund

Hanteringen sker med stöd av lag (artikel 6 punkt 1 c)
Statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ordnar lagstadgade rättshjälps- och
intressebevakningstjänster som produceras av distriktens rättshjälpsbyråer (1 § 1 mom. i lagen om statens
rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt).

Rättshjälpsbyråerna fattar beslut om rättshjälp enligt rättshjälpslagen, ger rättshjälp enligt rättshjälpslagen
och sköter advokatuppdrag enligt lagen om advokater.
Rättshjälpsbyrån erbjuder ekonomi- och skuldrådgivningstjänster i enlighet med lagen om ekonomisk
rådgivning och skuldrådgivning (813/2017).

Personuppgifter hanteras i anslutning till detta arbete.
Uppgifterna används även för övervakning av skötseln och utveckling av uppdragen.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 och som behövs för att upprätta
rättsliga anspråk.
Särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 behandlas, vilka behövs för att tillhandahålla tjänster
enligt 1§ i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter sker i enlighet med lagen (artikel 6 punkt 1 c)

Chat-tjänsten är anonym och personuppgifter behandlas inte i den. Rättshjälpsbyrån kan samla in
diskussioner som inte innehåller personuppgifter i utbildnings- och kvalitetsövervakningssyfte. Ansvaret för
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Chat-tjänsten har tilldelats Rätthjälpsbyråernas Chat-koordinator. Mer information lämnas av
rättshjälpsbyrån.

3. Kategorier av registrerade och personuppgiftskategorier kopplade till dessa

Registret består av för rättshjälpsbyråerna tillgängliga ärendehanteringssystem, som inkluderar
kundregister, dokumenthanteringssystem och pappersarkiv

Följande personuppgifter kan sparas, vilka krävs för att utföra lagstadgade uppdrag:

- Namn, personbeteckning, eller födelsedatum och -ort om personbeteckning saknas

- Yrke, utbildning, arbetslivserfarenhet

- Uppgifter om näringsverksamhet (pågående och/eller avslutad)

- Familjeförhållande,

- makes/makas namn, personbeteckning, yrke och ekonomiska ställning.

- Barnens namn, personbeteckning och ekonomiska ställning

- Kontaktuppgifter till ex-make/maka

- Skatt- och inkomstuppgifter för övriga boende i hushållet

- ärendenummer som systemet skapat

- adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt förbud att lämna ut kontaktuppgifter

- språk, medborgarskap och civilstånd

- uppgifter om hälsotillstånd, i de delar som krävs för att uppfylla lagstadgade förpliktelser

- uppgifter om ekonomisk ställning och boendeform

Följande kan registreras om ärendet och ärendets behandling

- dokument, information och fotografier som är nödvändiga för juridisk samt ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning

- ansökningar, beslut och avtal

- huvudmannens tillgångar och inkomster samt skulder

- Uppgifter om fordringsägare och skulder

Följande uppgifter kan sparas om tjänstemän

- Namn
- Tjänstebeteckning
- användarbehörighet
- vidtagna åtgärder



4. Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Beslut om rättshjälp i domstolsärende till domstolen. Till andra parter endast med huvudmannens
samtycke.

För tillsynsmyndigheten ålägger även lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism skyldigheter i fråga om utlämnande av uppgifter.

5. Översändande av personuppgifter till tredje länder

Uppgifter i registret överförs eller överlåts inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Om uppdraget och huvudmannens intressen (enligt artikel 49) förutsätter det, kan översändande av
personuppgifter utanför EES bli nödvändigt. Då ombesörjs tillräckligt skydd och utlämnandet sker endast
med huvudmannens samtycke.

6. Utsatta tiderna för avförande av olika uppgiftskategorier

Vid avförande av uppgifter iakttas Arkivbildningsplanen. Uppgifter om uppdraget utplånas 10 år efter att
uppdraget har slutförts. Registeruppgifter (som bevarats för hindersutredning) utplånas efter 25 år. I fråga
om evig förvaring utplånas inte stickproven. Uppgifter om rättshjälpsbyråns vidtagna åtgärder bevaras för
evigt:
Klient: efternamn, förnamn, personbeteckning. Om personbeteckning saknas, födelsedatum, asylsökandes
klientnummer.
Ärende: ärendekategori (kod för ärendekategori), ärende (kod för ärende), ärendets karaktär
Biträde: biträdets namn, period. Vid flera biträden anges biträdena per rättshjälpsperiod från den senaste
till den äldsta.
Uppgifter om självrisk: Period, grundsjälvrisk, tilläggssjälvrisk (kod för beslutets status)
Fatalier: Startdatum, fristdatum och fristtidpunkt, utförd (ja/nej), fatalietyp, förklaring
Påminnelser
Fakturor
Åtgärder
Slutdatum: Slutdatum, förlikning
Arkivåtgärd
Behandlingens slutresultat (kod för behandlingens slutresultat)

Ekonomi- och skuldrådgivningen har inte material som ska sparas för evigt.

7. Varifrån kommer personuppgifterna

Sökanden eller huvudmannen, myndigheterna bl.a.  skattemyndigheten, VTJ, KTJ, Trafi, kronofogden,
polisen, domstolar, banker, magistratet, församlingar, fordringsägare



8. Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter som finns sparade i registret.

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns sparade i registret
och rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om uppgifter kan lämnas till byråns ledande
offentliga rättsbiträde.

Registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten. (Datatillsynsmannen)

Olli Vilanka
Ledande offentligt rättsbiträde
Rättshjälpsbyrån i Västra Nyland, verksamhetsstället i Esbo
Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Biskopsbron 9 B, 5. vån, 02230 Esbo
tfn 029 56 61820
keski-uusimaa.oikapu@oikeus.fi


