Framställande av en begäran om
den registrerades rättigheter till
Lantmäteriverket
Allmänt
Lantmäteriverket behandlar personuppgifter som gäller registrerade d.v.s. fysiska personer, såsom exempelvis en fysisk persons namn- och kontaktuppgifter, för utförandet av Lantmäteriverkets lagstadgade
myndighetsuppgifter. EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, den nationella dataskyddslagen
(1050/2018) samt eventuell nationell speciallagstiftning tillämpas på behandlingen av personuppgifter.
Behandlingen av personuppgifter ska grunda sig på en sådan rättsgrund som avses i artikel 6 punkt 1 i
EU:s allmänna dataskyddsförordning för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten. Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter inverkar också på vilka av de registrerades rättigheter som avses
i artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning som ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter.
Lantmäteriverkets rätt att behandla personuppgifter som gäller de registrerade grundar sig alltid antingen
på den rättsgrund som avses i artikel 6 punkt 1 led c i EU:s allmänna dataskyddsförordning, d.v.s. på att
behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av en rättslig förpliktelse som åvilar Lantmäteriverket, eller på den rättsgrund som avses i artikel 6 punkt 1 led e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, d.v.s. på att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för skötseln av en uppgift som gäller ett
allmänt intresse eller för utövandet av offentlig makt som ankommer på Lantmäteriverket.
Med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning ska Lantmäteriverket som personuppgiftsansvarig
utöver de övriga skyldigheter som gäller den personuppgiftsansvariga sörja för att de registrerade kan
inlämna till Lantmäteriverket de begäranden om användandet av den registrerades rättigheter som är
tillämpliga, och att Lantmäteriverket vidtar nödvändiga åtgärder med anledning av dessa begäranden.
När Lantmäteriverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter med stöd av tidigare
avsedda rättsgrund kan den registrerade inlämna till Lantmäteriverket en begäran om rätt till tillgång
till personuppgifter med stöd av artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, en begäran om rätt
till rättelse av personuppgifter med stöd av artikel 16 i dataskyddsförordningen, en begäran om rätt
till begränsning av behandling av personuppgifter med stöd av artikel 18 i dataskyddsförordningen
eller en begäran om rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter med stöd av
artikel 21 punkt 1 i dataskyddsförordningen.
På grund av den tidigare avsedda rättsgrund som är tillämplig har den registrerade däremot inte en sådan
rätt till radering av personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”) som avses i artikel 17 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning och inte heller en sådan rätt till dataportabilitet som avses i artikel 20 i dataskyddsförordningen till den del Lantmäteriverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som
gäller den registrerade. Lantmäteriverket utför inte heller sådant automatiserat beslutsfattande som avses
i artikel 22 i dataskyddsförordningen och som den registrerade skulle ha rätt att inte bli föremål för.
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Dessutom föreskrivs i 31, 32 och 34 § i dataskyddslagen om vissa undantag som gäller registrerades rättigheter och som tillämpas exempelvis i situationer då Lantmäteriverket behandlar personuppgifter som
gäller den registrerade för arkivändamål av allmänt intresse.
I dessa anvisningar redogörs för, vad som avses med respektive begäran om den registrerades rättigheter,
med vilka förutsättningar en sådan begäran kan framställas till Lantmäteriverket, hur en sådan begäran
ska inlämnas till Lantmäteriverket, hur och inom vilken tid Lantmäteriverket handlägger och avgör en
sådan begäran, samt om och i ett sådant fall på vilka grunder Lantmäteriverket uppbär en avgift av den
registrerade för handläggningen av begäran.

Den registrerades begäran om rätt till tillgång till personuppgifter
EMed stöd av artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har den registrerade rätt
att av Lantmäteriverket som personuppgiftsansvarig få en bekräftelse på att Lantmäteriverket behandlar
personuppgifter som gäller den registrerade eller att Lantmäteriverket inte behandlar sådana personuppgifter. Om Lantmäteriverket behandlar sådana personuppgifter, har den registrerade dessutom rätt att få
tillgång till personuppgifterna.
Den registrerade kan få uppgifter som berör den registrerades fastighet, outbrutna område eller arrenderätt direkt i den elektroniska ärendehanteringstjänst som upprätthålls av Lantmäteriverket (nedan e-tjänsten). I e-tjänsten kan den registrerade bland annat få basuppgifter om fastigheter och fastigheternas ägaroch inteckningsuppgifter.
Den registrerade kan också framställa en begäran till Lantmäteriverket om tidigare avsedda rätt till tillgång till personuppgifter. Begäran kan gälla antingen personuppgifter som omfattas av samtliga dataskyddsbeskrivningar som berör behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket eller personuppgifter som omfattas av endast någon eller några av dataskyddsbeskrivningarna. Dataskyddsbeskrivningarna
finns på Lantmäteriverkets webbsidor på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.
Lantmäteriverket skickar de personuppgifter som är föremål för begäran till den registrerade enligt dennas val antingen per post eller per e-post.

Den registrerades begäran om rätt till rättelse av personuppgifter
Med stöd av artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har den registrerade rätt att
kräva att Lantmäteriverket som personuppgiftsansvarig rättar felaktiga personuppgifter som gäller den
registrerade. Dessutom har den registrerade, med beaktande av ändamålet med behandlingen, rätt att
komplettera ofullständiga personuppgifter.
Den registrerade kan framställa en begäran till Lantmäteriverket om tidigare avsedda rätt till rättelse av
personuppgifter. Den registrerade ska ange i begäran, vilka är de felaktiga personuppgifter som gäller den
registrerade och som ska rättas, eller vilka är de ofullständiga personuppgifter som gäller den registrerade
och som ska kompletteras. Dessutom ska den registrerade ange i begäran, på vilket sätt dessa personuppgifter ska rättas eller kompletteras, samt vilka motiveringar den registrerade framför till begäran. Motiveringarna eller tilläggsutredningarna gällande motiveringarna kan vid behov framföras i en separat bilaga.

Den registrerades begäran om rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter
Med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har den registrerade rätt att
av Lantmäteriverket som personuppgiftsansvarig kräva att behandlingen av de personuppgifter som gäller
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den registrerade begränsas om något av följande villkor uppfylls
a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varmed behandlingen av personuppgifterna begränsas under en tid som ger Lantmäteriverket möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning;
c)

Lantmäteriverket behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den
registrerade behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller

d) den registrerade har gjort invändningar mot behandlingen av personuppgifterna och man väntar
på kontroll av huruvida Lantmäteriverkets berättigade intressen väger tyngre än den registrerades
berättigade intressen.
Lantmäteriverket kan begränsa behandlingen av personuppgifter som gäller den registrerade till exempel
genom att överföra de valda personuppgifterna till ett annat behandlingssystem eller genom att förhindra
användarnas tillgång till de valda personuppgifterna.
Om Lantmäteriverket har begränsat behandlingen av personuppgifter enligt det tidigare anförda, får
Lantmäteriverket behandla personuppgifterna för andra syften än förvaring enbart med samtycke av den
registrerade, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan fysisk
persons eller juridisk persons rättigheter eller av orsaker som gäller ett viktigt allmänt intresse.
Enligt 6 § 5 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) til�lämpas den registrerades tidigare avsedda rätt till begränsning av behandling av personuppgifter inte på
det fastighetsdatasystem som upprätthålls av Lantmäteriverket. Vidare enligt 16 § i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) tillämpas den registrerades rätt till begränsning av behandling av personuppgifter inte heller på det bostadsdatasystem som upprätthålls av Lantmäteriverket.
De tidigare avsedda begränsningarna som ingår i den nationella speciallagstiftningen och som gäller den
registrerades rätt till begränsning av behandling av personuppgifter förhindrar dock inte Lantmäteriverket att undersöka en sådan invändning som gjorts av den registrerade och som avses i artikel 18 i EU:s
allmänna dataskyddsförordning. Lantmäteriverket undersöker i detta fall den invändning som gjorts samt
ger med anledning av invändningen ett sådant förvaltningsbeslut med besvärsanvisning som avses i förvaltningslagen (434/2003).
Den registrerade kan framställa en begäran till Lantmäteriverket om tidigare avsedda rätt till begränsning
av behandling av personuppgifter. Den registrerade ska ange i begäran, vilka är de personuppgifter som
gäller den registrerade och vars behandling ska begränsas. Dessutom ska den registrerade ange i begäran,
vilken av de tidigare avsedda punkterna (a, b, c eller d) begäran grundar sig på, samt vilka motiveringar
den registrerade framför till begäran. Motiveringarna eller tilläggsutredningarna gällande motiveringarna
kan vid behov framföras i en separat bilaga.

Den registrerades begäran om rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter
Med stöd av artikel 21 punkt 1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har den registrerade,
av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar
mot behandling av personuppgifter som gäller den registrerade och som grundar sig på skötseln av en
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uppgift som gäller ett allmänt intresse, utövandet av offentlig makt som ankommer på den personuppgiftsansvariga eller tillgodoseendet av berättigade intressen hos den personuppgiftsansvariga eller en
tredje part.
Om den registrerade har gjort invändningar mot behandlingen av personuppgifter enligt det tidigare
anförda, får Lantmäteriverket inte längre behandla personuppgifterna, förutom om Lantmäteriverket kan
visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än den registrerades
intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk.
Den registrerade kan framställa en begäran till Lantmäteriverket om tidigare avsedda rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter, om Lantmäteriverkets rätt att behandla personuppgifter som
gäller den registrerade grundar sig på en rättsgrund som avses i artikel 6 punkt 1 led e i EU:s allmänna
dataskyddsförordning, d.v.s. på att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för skötseln av en uppgift
som gäller ett allmänt intresse eller för utövandet av offentlig makt som ankommer på Lantmäteriverket.
Den tillämpliga rättsgrunden framgår av dataskyddsbeskrivningarna som berör behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket. Dataskyddsbeskrivningarna finns på Lantmäteriverkets webbsidor på
adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.
Den registrerade ska ange i den tidigare avsedda begäran, vilka är de personuppgifter som gäller den
registrerade och vars behandling den registrerade motsätter sig. Dessutom ska den registrerade ange i begäran, vilket skäl, som hänför sig till den registrerades specifika situation, begäran grundar sig på. Skälet
eller tilläggsinformation gällande skälet kan vid behov framföras i en separat bilaga.

Inlämnande av begäran till Lantmäteriverket
Den registrerade kan upprätta den tidigare avsedda begäran antingen som fritt formulerad begäran eller
genom att använda en färdig blankett för begäran. Blanketterna finns på Lantmäteriverkets webbsidor
på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv. Begäran om användandet av den registrerades rättigheter ska
undertecknas.
Den undertecknade begäran kan skannas och skickas per e-post till adressen registratorskontoret@lantmateriverket.fi, skickas per post till adressen Lantmäteriverket, PB 84, 00521 Helsingfors, eller lämnas in vid
något av Lantmäteriverkets serviceställen. Information om besöksadresserna och öppethållningstiderna
för Lantmäteriverkets serviceställen finns på Lantmäteriverkets webbsidor på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.
Om begäran avses skannas och skickas per e-post, ska begäran av datasäkerhetsskäl skickas som krypterat
e-postmeddelande till Lantmäteriverket. Krypterade e-postmeddelanden kan skickas till Lantmäteriverket
via följande adress: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi.

Handläggningen av begäran vid Lantmäteriverket
Lantmäteriverket handlägger och avgör den begäran som har inlämnats till Lantmäteriverket utan ogrundat dröjsmål och i varje fall senast en månad efter att Lantmäteriverket har mottagit begäran. Lantmäteriverket kan vid behov förlänga denna tidsfrist med högst två månader, om detta är motiverat med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inlämnade begäranden. Lantmäteriverket underrättar i ett
sådant fall den registrerade om förlängningen av tidsfristen och orsakerna till förlängningen av tidsfristen
senast en månad efter att Lantmäteriverket har mottagit begäran.
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Lantmäteriverket ger med anledning av den registrerades begäran ett sådant förvaltningsbeslut som avses
i förvaltningslagen. Om Lantmäteriverket inte vidtar åtgärder med anledning den registrerades begäran,
informerar Lantmäteriverket den registrerade om orsaken till detta. Den registrerade har rätt att lämna in
en anmälan till tillsynsmyndigheten d.v.s. dataombudsmannen. Dessutom har den registrerade alltid rätt
att söka ändring i Lantmäteriverkets förvaltningsbeslut genom skriftligt besvär hos den förvaltningsdomstol som är behörig i ärendet.

Den avgift som uppbärs för handläggningen av begäran
Lantmäteriverket uppbär som utgångspunkt inte någon avgift av den registrerade för handläggningen av
begäran. Om den registrerades begäranden dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, exempelvis om
de framställs upprepade gånger, kan Lantmäteriverket av den registrerade uppbära en rimlig avgift som
täcker de administrativa kostnaderna för handläggningen av begäran. Alternativt kan Lantmäteriverket i
en sådan situation vägra att vidta åtgärder med anledning av den registrerades begäran.

Behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket
Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Dataskyddsbeskrivningarna, som Lantmäteriverket använder för att informera de registrerade om behandlingen av personuppgifter
hos Lantmäteriverket, finns på Lantmäteriverkets webbsidor på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.
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