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1. ALLMÄNT OM DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I EU:s dataskyddsförordning eller annan lagstiftning som tillämpas på skyddet för personupp-
gifter (nedan används dataskyddslagstiftning som en heltäckande benämning för dessa) ingår
bestämmelser om den registrerades rättigheter. Med dessa rättigheter avses bland annat:

- rätt till insyn
- rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade eller raderade
- rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
- rätt att invända mot behandling av personuppgifter (förbudsrätt)
- rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

I detta meddelande ges information om innebörden och användningen av den registrerades
rättigheter avseende de uppgifter högsta förvaltningsdomstolen behandlar.

2. RÄTT TILL INSYN

Den registrerade har rätt att få veta om personuppgifter som rör honom eller henne behand-
las. Om personuppgifterna behandlas har den registrerade rätt att av den personuppgiftsan-
svarige få de i dataskyddslagstiftningen avsedda uppgifterna.

Den registrerade ska framföra en begäran till den personuppgiftsansvarige för att få tillgång
till sina personuppgifter.

Närmare uppgifter om den registrerades rätt till granskning och dess innebörd:

- EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 15
- Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nat-

ionella säkerheten 23 §, i frågor som hänför sig till lagens tillämpningsområde

3. RÄTTELSE, RADERING OCH KOMPLETTERING AV UPPGIFTER ELLER BEGRÄNSING AV 
BEHANDLINGEN

Den registrerade har i enlighet med dataskyddslagstiftningens bestämmelser rätt att av den
personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få oklara, bristfälliga eller felaktiga personupp-
gifter som rör honom eller henne rättade. Därutöver har den registrerade i enlighet med data-
skyddslagstiftningens bestämmelser rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter ra-
derade eller behandlingen av dem begränsad.

Närmare uppgifter om rättelse, radering och begränsning av behandling:

- EU:s allmänna dataskyddsförordning artiklarna 16–18
- Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nat-

ionella säkerheten 25 §, i frågor som hänför sig till lagens tillämpningsområde
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4. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH TILLÄGGSINFORMATION

Den registrerade har i enlighet med dataskyddslagstiftningen rätt att göra invändningar mot
behandling av personuppgifter avseende honom eller henne. Den registrerade har också i en-
lighet med nämnda lagstiftning rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på
automatiserad behandling.

Den registrerade har under de förutsättningar som bestäms i dataskyddslagstiftningen rätt att
av den personuppgiftsansvarige få veta om en personuppgiftsincident.

Närmare uppgifter om de ovan nämnda rättigheterna:

- EU:s allmänna dataskyddsförordning artiklarna 21–22
- Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nat-

ionella säkerheten 4 och 5 kap, i frågor som hänför sig till lagens tillämpningsområde

Den personuppgiftsansvarige ger vid behov närmare upplysningar om den registrerades rättig-
heter och verkställigheten av dem. Allmän information om de registrerades rättigheter finns
bland annat på Dataombudsmannen webbplats (www.tietosuoja.fi).

5. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom
strider mot dataskyddslagstiftningen har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Enligt artikel 55.3 i EU:s allmänna dataskyddsförordning är tillsynsmyndigheterna inte behö-
riga att utöva tillsyn över domstolar som behandlar personuppgifter i sin dömande verksam-
het. På motsvarande sätt tillämpas bestämmelserna om tillsyn i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten inte på dom-
stolar (45 § i nämnda lag).

Den som anser att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt
uppdrag har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter kan klaga hos justitiekanslern
eller riksdagens justitieombudsman.

Kontaktuppgifter

Justitiekanslern i statsrådet
Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET
Telefonnummer: 029 51 62902
E-post: registratur@okv.fi

Riksdagens justitieombudsman
Besöksadress: Arkadiagatan 3, 2. våningen, Helsingfors
Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli, 00102 RIKSDAGEN
Telefonnummer: 09 4321
E-post: ombudsman@riksdagen.fi

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 HELSINGFORS
Postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS
Telefonnummer: 029 56 66700
E-post: tietosuoja@om.fi


