Beskrivning

MML 1919/00 06 02 01/2018
1 (2)

2.7.2018

Beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter
Personuppgifter i köpvittnesregistret

1. Den personuppgiftsansvarige

Lantmäteriverket
Besöksadress: Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 84, 00521 Helsingfors
Telefon: 029 530 1115 (registratorskontoret)
E-post: registratorskontoret@lantmateriverket.fi
www.lantmateriverket.fi

2. Dataskyddsombud

Lantmäteriverket
Kaisa Haaksiluoto
Postadress: PB 84, 00521 Helsingfors
Telefon: 029 530 1100 (växel)
E-post: tietosuojavastaava@maanmittauslaitos.fi

3 a) Ändamål med behandling av
personuppgifter

Köpvittnesregistret förs över personer som kan fungera som
köpvittne vid fastighetsöverlåtelser på det sätt som föreskrivs i lag.

3 b) Rättslig grund för behandling av
personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra
Lantmäteriverkets rättsliga förpliktelser.
Lagen om köpvittnen (573/2009), statsrådets förordning om
köpvittnen (734/2009)

4. Kategorier av personuppgifter
som behandlas

Köpvittnen

5. Mottagare som får ta del av
personuppgifter

Köpvittnesregistrets informationsinnehåll är med undantag av
personnummer offentligt och framlagt på Lantmäteriverkets
webbplats.

6. Överföring av personuppgifter till
ett tredjeland eller en internationell
organisation

Personuppgifter överförs inte till ett tredjeland eller en internationell
organisation.

7. Förvaringstider för
personuppgifter

Uppgiften om köpvittnesbeteckning förvaras permanent.
Köpvittnesbeteckningen ska antecknas som upphörd när
förordnandet till köpvittne upphör. Köpvittnenas kontaktuppgifter ska
avföras från registret inom fem år räknat från det att
köpvittnesuppdraget avslutats.

8. Den personuppgiftsansvariges
eller en tredje parts berättigade
intressen (om behandlingen baserar
sig på berättigade intressen)

Personuppgifter behandlas inte för uppfyllande av den
personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen.

Lantmäteriverket
PB 84
00521 Helsingfors
Telefon 029 530 1115

www.lantmateriverket.fi
registratorskontoret@lantmateriverket.fi
FO-nummer 0245954-4
Hemort Helsingfors
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9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få
tillgång till personuppgifter som berör hen, dvs. kontrollera de
uppgifter om hen som lagrats i registret i enlighet med EU:s
allmänna dataskyddsförordning.
Begäran om kontroll skickas till Lantmäteriverkets registratorskontor.

10. Rätt att återkalla samtycke till
behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas inte på basis av den registrerades
samtycke.

11. Rätt att överklaga hos
tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den nationella
tillsynsmyndigheten, ifall den registrerade anser att Lantmäteriverket
bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

12. Skyldighet att uppge
personuppgifter

Den registrerade är skyldig att uppge sina personuppgifter till den
personuppgiftsansvarige. Skyldigheten baserar sig på statsrådets
förordning om köpvittnen (734/2009).

13. Datakällor

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

14. Beskrivning av automatiserat
beslutsfattande

Lantmäteriverket
PB 84
00521 Helsingfors
Telefon 029 530 1115

Vid behandlingen av personuppgifter förekommer inget
automatiserat beslutsfattande.

www.lantmateriverket.fi
registratorskontoret@lantmateriverket.fi
FO-nummer 0245954-4
Hemort Helsingfors

