
Dataskyddsbeskrivning

Datum för uppgörande

21.10.2015

Dataskyddsbeskrivningen är en utvidgad registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen 
(523/1999) i vilken det dessutom informeras om den registrerades rättigheter enligt 24 § (punkterna 
10–12). 

1. Den registeransvarige Namn

Lantmäteriverket

Adress

Lantmäteriverket
PB 84
00521 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

registratorskontoret@lantmateriverket.fi

2. Kontaktperson i ären-
den gällande registret

Namn

Direktör Heikki Lind 
Direktör Janne Murtoniemi

Adress

Lantmäteriverket
PB 84
00521 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

registratorskontoret@lantmateriverket.fi

3. Registrets namn Fastighetsdatasystemet

4. Ändamål med be-
handling av personupp-
gifter

Personuppgifter används för att identifiera fastighetens ägare eller inne-
havaren av en nyttjanderätt som berör fastigheten samt för att kontakta 
kontaktpersonen.

Personers rättigheter och skyldigheter förs in i fastighetsdatasystemet i 
följande fall: 

 ägare av en fastighet, en kvotdel av en fastighet, ett outbrutet om-
råde eller en överlåten andel i samfällt område 

 innehavare av en rättighet som hänför sig till en fastighet
 innehavare av en rättighet som hänför sig till en kvotdel av en fas-

tighet, ett outbrutet område eller en överlåten/förbehållen andel i 
ett samfällt område 

 de ursprungliga mottagarna och överlåtarna av ett outbrutet om-
råde

 kontaktpersoner till ett för fastigheterna samfällt områdes delägar-
lag

 kontaktpersoner till en enskild vägs väglag
 fysiska personer som är berättigade till vissa nyttjanderättsenhet-

er enligt gruvlagen och vattenlagen
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5. Registrets datainne-
håll

Namn, personnummer (om känt) och vid behov kontaktuppgifter samt 
eventuell dödsdag

6. Regelmässiga upp-
giftskällor *

Personuppgifter fås från

 fastighetsöverlåtelseuppgifter
 ansökningar om inskrivningsärenden som berör fastigheter 
 uppgifter som meddelas av utsökningsmyndigheter och gruvmyn-

digheter
 väglag och samfällda områdens delägarlag
 befolkningsdatasystemet

7. Regelmässigt utläm-
nande av uppgifter

Uppgifter överlåts på beställning till sådana personer och organisationer 
som enligt lag har rätt att få ut uppgifter från fastighetsdatasystemet. 

8. Översändande av 
uppgifter utanför EU 
eller EES

Uppgifter kan överlåtas utanför EU- och EES-området med iakttagande 
av föreskrifterna i 5 kap. i personuppgiftslagen. 

9. Principerna för skyd-
det av registret

A. Manuellt material

B. B. ADB-register

Datasystemets servrar och aktiva utrustning finns i skyddade och beva-
kade lokaler. 

Uppgifterna i fastighetsdatasystemet är i huvudsak offentliga. Personupp-
gifter får användas endast av sådana personer som har rätt att göra det. 
Auktoriseringar förvaltas centralt vid Lantmäteriverkets förvaltning av 
autoriseringar.

Föreskrifter om informationstjänsten finns i lagen om ett fastighetsdatasy-
stem och anslutande informationstjänster (453/2002). 

Det finns anvisningar om hanteringen av sekretessbelagda uppgifter och 
den informationstjänst som ges om sådana uppgifter. 

10. Granskningsrätt Var och en har rätt att granska uppgifter om sig själv enligt 26–28 § i per-
sonuppgiftslagen. Granskningsrätten är avgiftsfri om den utövas högst en 
gång om året (12 mån.). Begäran skickas till Lantmäteriverkets registra-
torskontor på adressen Lantmäteriverket, PB 84, 00521 Helsingfors eller 
per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi

11. Rätt att kräva rät-
telse av uppgifter

Begäran om rättelse av ett identifierat fel i personregister skickas till 
Lantmäteriverkets registratorskontor på adressen Lantmäteriverket, PB 
84, 00521 Helsingfors eller per e-post till registratorskonto-

mailto:kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
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ret@lantmateriverket.fi

12. Övriga rättigheter 
med anknytning till be-
handling av person-
uppgifter

Uppgifterna används inte för direktreklam, distansförsäljning eller annan 
direktmarknadsföring, inte heller för marknads- eller opinionsundersök-
ningar eller för personmatriklar eller släktforskning. (30 § i person-
uppgiftslagen).
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