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Registrets namn
Register över undertecknare av stödförklaringar till medborgarinitiativ
Namn
2
De ansvariga för ett medborgarinitiativ är de registeransvariga under insamlingen av stödPersonuppgiftsanförklaringar enligt den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679).
svarig
Befolkningsregistercentralen är registeransvarig enligt dataskyddsförordningen vid kontrollen av stödförklaringar.
Adress

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors/Teknologigatan 7, 67100 Karleby
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Befattning
3
Utvecklingschef Pauli Pekkanen
Kontaktperson i
Adress
ärenden som gäller
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors/Teknologigatan 7, 67100 Karleby
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, e-post noora.kallio(a)vrk.fi
5
Förvaringstid för
personuppgifter
som ingår i ett personregister

Befolkningsregistercentralen förstör stödförklaringarna när riksdagsbehandlingen av initiativet har avslutats. Om initiativet inte överlämnas till riksdagen sparar Befolkningsregistercentralen stödförklaringarna i nio månader från att ett beslut har fattats, med stöd i 9 § i
lagen om medborgarinitiativ, varefter de förstörs. (Lagen om medborgarinitiativ 12/2012
12 §)
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Syfte med och
rättslig grund för
behandlingen av
personuppgifter

7.3.2019

Behandlingen av personuppgifter utgår från lagen om medborgarinitiativ (12/2012). I registret samlas stödförklaringar till medborgarinitiativ och tillhörande personuppgifter på
det sätt som lagen om medborgarinitiativ kräver och en kontroll av dem görs enligt 9 § i
samma lag.

7
Följande uppgifter sparas i registret:
Registrets innehåll
• Förnamn
• Efternamn
• Födelseår
• Hemkommun
• Datum för undertecknande av stödförklaring
8
I registret sparas uppgifter från följande källor:
Källor som i regel
används för regist• Justitieministeriets system Medborgarinitiativ.fi
ret
• Pappersblanketter som lämnas in av initiativtagaren till medborgarinitiativet, om
blanketterna har blivit utvalda som en del av ett slumpmässigt urval under Befolkningsregistercentralens kontroll
9
Överföring och utlämnande av uppgifter, mottagare
av uppgifter

Enligt 12 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012) är uppgifterna som är i dess besittning
offentliga om Befolkningsregistercentralen bekräftar att medborgarinitiativet har samlat in
minst 50 000 stödförklaringar. Befolkningsregistercentralen överlåter på begäran uppgifter
om dem som stödjer initiativet och registret finns tillgängligt för påseende hos Befolkningsregistercentralen. Enligt 12 § i samma lag är dock Befolkningsregistercentralen förpliktad av
att förstöra stödförklaringarna när riksdagsbehandlingen har avslutats, varför inga kopior av
registret lämnas ut. Detta för att garantera att skyldigheten att förstöra uppgifterna kan uppfyllas. Om det inte finns tillräckligt med stödförklaringar för ett beslut blir inte uppgifterna
offentliga.
CGI Suomi Oy ansvarar för att göra en jämförelse av alla utvalda blanketter och elektroniska
stödförklaringar mot befolkningsdatasystemet. OpusCapita Group Oy ansvarar för hantering och inskanning av de stödförklaringar som kommit in i pappersformat samt för att omvandla dem till data.

10
Offentliga uppgifter kan överlåtas utanför EU och EES.
Överföring av uppgifter utanför EU
eller EES
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

DATASKYDDSBESKRIVNING

3 (3)

BRC/3999/2018
Tjänster

7.3.2019

12
Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifEventuellt automa- terna i personregistret.
tiskt beslutsfattande
14
Rätt till insyn

Om Befolkningsregistercentralen bekräftar att medborgarinitiativet har samlat in minst 50
000 stödförklaringar är uppgifterna som är i dess besittning offentliga.
Den registrerade har rätt att be den registeransvarige om åtkomst till personuppgifter som
rör honom eller henne, det vill säga att kontrollera sina registrerade uppgifter i personregistret, om det i Befolkningsregistercentralens kontroll visar sig att antalet godkända stödförklaringar understiger de 50 000 som krävs. I det fallet ska den som granskar sina uppgifter
lämna in en personlig eller skriftlig begäran till kontaktpersonen för registret och styrka sin
identitet. Svar på begäran om insyn kan ges inom ett dygn.

15
Den registrerade har rätt att yrka på att sina personuppgifter ska rättas. Begäran ska göras
Rätt att yrka på
skriftligen. Kontaktuppgifterna finns i punkt 3 i denna beskrivning.
ändring av uppgift
Om begäran kommer in vid en tidpunkt då Befolkningsregistercentralen redan har genomfört kontrollen av stödförklaringarna har rättelsen emellertid inte längre någon inverkan på
Befolkningsregistercentralens beslut om antalet godkända stödförklaringar till medborgarinitiativet.
16
Återkallande av
den registrerades
samtycke

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. Man kan inte heller begära att hanteringen av
handling av person- personuppgifter begränsas, eftersom uppgifterna hanteras med stöd i lagen.
uppgifter
18
Den registrerades
besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen
av personuppgifter. Ett besvär ska anföras hos tillsynsmyndigheten:
Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi

19
Dataskyddsbeskrivningen till rösträttsregistret kan läsas på Befolkningsregistercentralens
Övrig information webbplats (www.vrk.fi/dataskydd) och på registratorskontoret.
Mer information om dataskyddet på Befolkningsregistercentralen kan läsas här:
www.vrk.fi/dataskydd

