
Dataskyddsbeskrivning

Datum för uppgörande

16.1.2015

Lantmäteriverket Semaforbron 12 C www.maanmittauslaitos.fi/sv/kontaktuppgifter
PB 84 registratorskontoret@lantmateriverket.fi
00521 Helsingfors FO-nummer 0245954-4

Telefon 029 530 1100 Hemort Helsingfors

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

Adress

Lantmäteriverket
PB 84
00521 Helsingfors

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

registratorskontoret@lantmateriverket.fi

3. Registrets namn Köpvittnesregister

4. Ändamål med be-
handling av personupp-
gifter

Köpvittnesregistret förs över personer som kan fungera som köpvittne vid 
fastighetsöverlåtelser på det sätt som föreskrivs i lag (lagen om köpvittnen 
573/2009).

5. Registrets datainne-
håll

I köpvittnesregistret antecknas köpvittnets namn samt uppgifter som är 
väsentliga med tanke på köpvittnets verksamhet i enlighet med gällande 
lagstiftning.

6. Regelmässiga upp-
giftskällor

Ämbetsverk och kommuner lämnar uppgifter till registerföraren och med-
delar om ändringar i uppgifterna.
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Köpvittnet ska själv meddela om ändringar i bonings- eller verksamhetsort 
och i kontaktuppgifter.

7. Regelmässigt utläm-
nande av uppgifter

Uppgifter överlåts inte vidare.

8. Översändande av 
uppgifter utanför EU 
eller EES

Uppgifter överlåts inte vidare.

9. Principerna för skyd-
det av registret

A. Manuellt material

B. B. ADB-register

Registrets informationsinnehåll är offentligt och framlagt på Lantmäteri-
verkets webbplats.

Uppgifter om ett köpvittne ska avföras från registret inom fem år räknat 
från det att köpvittnesuppdraget avslutats.

Registrets huvudanvändare förvaltar upprätthållarnas användningstillstånd 
på basis av meddelanden från den person som ansvarar för köpvittnesre-
gistret. Användningstillstånden kontrolleras en gång per år.

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 regis-
tratorskontor 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 Lant-
mäteriverkets registratorskontor på adressen Lantmäteriverket, PB 84, 
00521 Helsingfors eller per e-post till:
registratorskontoret@lantmateriverket.fi

12. Övriga rättigheter 
med anknytning till be-
handling av personupp-
gifter

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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