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1
Registrets namn
2
Registeransvarig

Certifikatdatasystem
Namn

Befolkningsregistercentralen
Adress

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Befattning
3
Utvecklingschef Teemu Tukiainen, Tjänster-enheten
Kontaktperson i
Adress
ärenden som gäller
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
registret
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon: (växel) 0295 535 001, e-post: kirjaamo(a)vrk.fi
Befattning
4
Dataskyddsombud Ledande sakkunnig Noora Kallio
Adress

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, noora.kallio(a)vrk.fi
5
Förvaringstid för
personuppgifter
som ingår i ett personregister

Befolkningsregistercentralen för ett certifikatregister över de personcertifikat som beviljats
och bestämmelserna om registret baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG.
På arkiveringen av certifikaten tillämpas bestämmelserna om arkivering i lagstiftningen om
elektronisk ärendehantering (lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 24 §). Uppgifterna i certifikatregistret ska förvaras i 5 år från tidpunkten då
certifikaten upphört att gälla.
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6
Syfte med och
rättslig grund för
behandlingen av
personuppgifter

I krypteringsdatasystemet hanteras personuppgifterna med stöd av 6 § i lagen om stark
autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) och 6 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Personuppgifterna behandlas för att producera, distribuera och förvalta certifikat och certifikatkort (lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 61 §).
Det är Befolkningsregistercentralens uppgift att erbjuda nationella tjänster och prestationer för certifierad elektronisk ärendehantering. Syftet med tjänsterna och prestationerna är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter
gällande och fullgöra sina skyldigheter.
7
• Personnummer, namn och hemadress på den som innehar/ansöker om certifikatet
Registrets innehåll • Systemanvändarnas personuppgifter enligt följande: namn, personnummer, e-postadress
• Identifierande kod eller registernummer för den som innehar certifikatet
• Certifikatinnehavarens identifikationskod
• Certifikatets serienummer
• Certifikatets användningsändamål
• Andra tekniska uppgifter som förutsätts för att certifikatet ska kunna användas
• Certifikatets giltighetstid
• Uppgifter om den beräkningsmetod som använts vid skapandet av certifikatinnehavarens offentliga nyckel
• Namnet på den som beviljat certifikatet
• Spärrlista, katalog, uppgifter från registreringsblanketten, kundavtalets person- och kontaktuppgifter
8
Källor som i regel
används för registret

•
•
•
•

9
Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare
av uppgifter
10
Överföring av uppgifter utanför EU
eller EES

Certifikatkortens tillverkare skickas en gång i dygnet de uppgifter som behövs för att tillverka
kortet.

Den som ansöker om certifikatet (personen själv)
Uppgifter av systemanvändarna själva
Befolkningsregistercentralen (samtycke)
Centralregister över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården (samtycke)
• För organisationskortens del de uppgifter som kundorganisationen levererat
• Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (certifikattjänsternas egna tekniska
uppgifter)
• Uppgifter om kortet av certifikatkortens tillverkare (t.ex. certifikatets serienummer)

Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES-området.
De offentliga uppgifterna om certifikaten i certifikatdatasystemets certifikatkatalog publiceras på internet i Befolkningsregistercentralens certifikatkatalog.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Katja Lingonheimo

3 (4)

16.11.2018

11
Informationen i registret är skyddad genom identitetskontroll. Manuellt material finns i
Principer för skydd skyddade, låsta lokaler som är försedda med passerkontroll.
av registret
Manuellt material
Certifikatdatasystemet manuella material har skyddats med iakttagande av informationssäkerheten på det sätt som förutsätts i lagstiftningen. Loggen samlas in på användarnivå för
den manuella uppdateringen i realtid.
Uppgifter som behandlas elektroniskt
Uppgifterna i certifikatdatasystemet har skyddats med iakttagande av informationssäkerheten på det sätt som förutsätts i lagstiftningen. Elektronisk överföring av uppgifterna sker
med krypterade förbindelser. För de elektroniska anmälningarnas del sker loggningen på organisationsnivå.
12
Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifEventuellt automa- terna i personregistret.
tiskt beslutsfattande
14
Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att be den registeransvarige om tillgång till sina egna personuppgifter dvs. att kontrollera de uppgifter som finns om honom eller henne i personregistret.
Begäran kan skriftligen framställas till kontaktpersonen omnämnd i registrets punkt e eller
via den elektroniska tjänst som skapas sommaren 2018.
Den registrerade är skyldig att styrka sin identitet i samband med begäran om granskning av
uppgifterna. Identiteten kan styrkas med en identitetshandling då ärendet uträttas personligen hos myndigheten eller med elektronisk identifiering då uppgifterna granskas i den
elektroniska tjänsten.

Den registeransvariga besvarar den registrerades begäran utan oskäligt dröjsmål och rätten
till insyn verkställs i regel inom en månad från att begäran har framställts. Den ovan nämnda
utsatta tiden på en månad kan dock vid behov förlängas med högst två månader ifall den
registrerades begäran har ett utredningsbehov som förutsätter en längre tidsfrist. Den registeransvariga meddelar den registrerade om en eventuellt längre utsatt tid och anger orsakerna till dröjsmålet.
15
Den registrerade har rätt att yrka på att sina personuppgifter ska rättas. Yrkan ska göras
Rätt att yrka på
skriftligen. Kontaktuppgifterna finns i punkt 3 i denna beskrivning. Begäran kan även framändring av uppgift ställas via den elektroniska tjänst som senare färdigställs.
Den registrerade är skyldig att styrka sin identitet i samband med yrkan om ändring av personuppgifterna. Identiteten kan styrkas med en identitetshandling då ärendet uträttas personligen hos myndigheten eller med elektronisk identifiering vid yrkan om ändring av personuppgifterna via den elektroniska tjänsten.
Den registrerade ska i sin yrkan identifiera och motivera vilka uppgifter som ska ändras och
vilka den registrerade anser de korrekta uppgifterna vara samt på vilket sätt ändringen ombeds ske.
Den registeransvariga besvarar den registrerades begäran utan oskäligt dröjsmål och ändringen av uppgifterna verkställs i regel inom en månad från att begäran har framställts. Den
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Återkallande av
den registrerades
samtycke
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ovan nämnda utsatta tiden på en månad kan dock vid behov förlängas med högst två månader ifall den registrerades begäran har ett utredningsbehov som förutsätter en längre tidsfrist. Den registeransvariga meddelar den registrerade om en eventuellt längre utsatt tid och
anger orsakerna till dröjsmålet.
Om datakällan för personuppgiften varit en uppgift i befolkningsdatasystemet och uppgiften
är inkorrekt ska yrkan om ändring riktas till befolkningsdatasystemet.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig inte på samtycke.

17
Den registrerade har inte rätt att be om att uppgifterna om honom eller henne ska strykas,
Den registrerades eftersom behandlingen av uppgifter grundar sig på lagen. Av den anledningen har den regiövriga rättigheter i strerade inte heller rätt att motsätta sig behandling av personuppgifterna, eller rätt att få
anslutning till be- sina uppgifter flyttade till ett annat system. Det går inte heller att be om att behandlingen av
handling av person- personuppgifter ska begränsas.
uppgifter
18
Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen
Den registrerades av personuppgifter.
besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten
19
Dataskyddsbeskrivningen som gäller certifikatdatasystemet finns till påseende på BefolkÖvrig information ningsregistercentralens webbplats och på Befolkningsregistercentralens registratorskontor.

