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DATASKYDDSBESKRIVNING   

 

Avgörandeverksamheten    EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(679/2016) artikel 12–18 

 

 

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

 

Rättegångsbiträdesnämnden 

PB 25, 00023 Statsrådet  

029 56 43411 och 029 56 43412 

 oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi 

 

2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON 

 

Maarit Hellgren 

Avdelningssekreterare 

029 56 43411 

maarit.hellgren@om.fi 

 

3. DATASKYDDSANSVARIG 

  

Iitu Viertola 

Viss tid rättegångsbiträdesnämndens sekreterare 

029 56 43412 

iitu.viertola@om.fi 

4. REGISTRETS NAMN 

 

Rättegångsbiträdesnämndens ärendehanteringssystem och register över rättegångsbi-

träden 

 

5. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Insamling och behandling av uppgifter är nödvändig för att fullgöra den rättsliga för-

pliktelse som den personuppgiftsansvarige har. Lag om rättegångsbiträden med till-

stånd (715/2011).  

 

Rättegångsbiträdesnämnden behöver personuppgifter om sökanden och rättegångsbi-

träden med tillstånd för att identifiera personen och granska att förutsättningarna för 

beviljande av tillstånd som föreskrivs i 2 § i lagen om rättegångsbiträden med till-

stånd. Lämnande av person- och kontaktuppgifter är en förutsättning för beviljande av 

tillstånd. Underlåtenhet att lämna uppgifterna leder till att tillståndsansökan avslås. 

Dessutom krävs kontaktuppgifterna för sökande och rättegångsbiträden som fått till-

stånd för kontakter och fakturering.  

 

Uppgifternas offentlighet och sekretess bestäms av följande lagar och rättsakter: 

 

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  



EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

Dataskyddslagen (RP 9/2018) 

 

6. BESKRIVNING AV KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH AV KATEGORI-

ERNA AV PERSONUPPGIFTER 

 

Registret innehåller information om sökande, rättegångsbiträden med tillstånd och i 

tillsynsärenden även klagande. 

 

I ärendehanteringssystemet införs följande uppgifter om sökandens/det rättegångsbi-

träde som beviljats tillstånd: 

- namn 

- personbeteckning 

- språk 

- kontaktuppgifter  

- förbud mot att utlämna kontaktuppgifter 

- spärrmarkering 

- namn och kontaktuppgifter för eventuellt biträde 

 

I ärendehanteringssystemet införs följande uppgifter om klaganden: 

- namn 

- kontaktuppgifter 

- namn och kontaktuppgifter för eventuellt biträde 

 

I det offentliga registret över rättegångsbiträden införs följande uppgifter om ett rätte-

gångsbiträde som beviljats tillstånd: 

- namn 

- ort 

- datum för beviljande av tillstånd. 

 

Registret kan innehålla uppgifter som gäller straff och ekonomisk ställning samt andra 

uppgifter för bedömning av behörighetsvillkoren för en sökande eller ett rättegångsbi-

träde som beviljats tillstånd.  

 

Registret innehåller inte uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter. 

 

7. NORMALA INFORMATIONSKÄLLOR 

 

Personuppgifterna fås i huvudsak av den registrerade själv. 

 

 Andra informationskällor är: 

 - Rättsregistercentralen 

 - Befolkningsregistercentralen 

 - Domstolarna 

 - Utsökningsmyndigheterna 

 - Tillsynsnämnden 

 

8. KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER HAR LÄMNATS UT 

TILL ELLER NORMALT LÄMNAS UT TILL 

 

Ett exemplar av Rättegångsbiträdesnämnden avgöranden skickas till alla parter. I av-

göranden om återkallande av tillstånd skickas ett exemplar även till justitiekanslern 



och i tillsynsärenden till tillsynsnämnden och justitiekanslern.  

Mottagare som personuppgifter överförs eller lämnas ut till någorlunda regelbundet: 

- Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet (fakturering) 

- Justitieministeriets ekonomienhet (fakturering och redovisning) 

- Rättsregistercentralen (uppdatering av ärendehanteringssystemet) 

- Tieto Abp (uppdatering av ärendehanteringssystemet) 

- De allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arbetsdomstolen 

och marknadsdomstolen (anmälan om återkallande av tillstånd) 

- Helsingfors hovrätt och förvaltningsdomstolarna (ändringssökande) 

 

Till övriga myndigheter kan styrelsen överlåta kontaktuppgifterna för rättegångsbiträ-

den med tillstånd för kontakter om biträdet meddelat sitt skriftliga samtycke till det. 

Ett biträde har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att skriftligt med-

dela det till nämnden. 

 

Uppgift om rättegångsbiträdets namn, ort och datum för beviljande av tillstånd är of-

fentliga. Dessa uppgifter införs i ett offentligt register som förs av rättegångsbiträdes-

nämnden. Uppgifterna i registret är tillgängliga för alla i uppdaterad form utifrån en 

specificerad namnsökning. Registret finns på rättegångsbiträdesnämndens webbplats.  

  

9. GRUPPER AV UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL ETT TREDJELAND ELLER TILL 

EN INTERNATIONELL ORGANISATION  

 

Uppgifter ur registret utlämnas eller överförs inte utanför Europeiska unionen eller 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

10. BEVARINGSTIDER FÖR UPPGIFTER 

   

Uppgifterna i det elektroniska ärendehanteringssystemet förvaras i 20 år.  

 

Bevaringstiden för uppgifter som ska förvaras varaktigt i arkiv är inte begränsad. 

Handlingar som ska sparas en bestämd tid förvaras i 2–10 år och förstörs när tiden har 

löpt ut i enlighet med rättegångsbiträdesnämndens arkivbildningsplan. 

 

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få transparent information 

om behandlingen av personuppgifter och bekräftelse på huruvida personuppgifter som 

rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgif-

terna. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att få den information som 

nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).  

 

Den som vill ha de i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning nämnda uppgif-

terna om sig själv, ska framställa en begäran till den personuppgiftsansvarige så att 

den registrerades identitet kan kontrolleras. 

 

Den registrerade har rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få ofull-

ständiga och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade i enlighet 

med artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

Den registrerade har även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjs-

mål få sina personuppgifter raderade under förutsättning att något av kraven i artikel 



17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) uppfylls. Den registrerade har 

likaså rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om det är fråga 

om någon av de frågor som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(679/2016).  

 

12. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET 

 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, om den regi-

strerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot EU:s 

allmänna dataskyddsförordning (678/2016). 

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 

Växel: 029 56 66700  

E-postadress: tietosuoja@om.fi 

 


