
  1 / 3 
  INTEGRITETSMEDDELANDE 
   
  Datum 31.3.2022 
 

1. Personuppgiftsansvarig Naturresursinstitutet 
 
Postadress: 
Ladugårdsbågen 9 
00790 Helsingfors 
tfn 029 532 5300 
 

2a. Personuppgiftsombud Programdirektör för myndighetsuppgifter Katja Holmala 
 

2b. Kontaktpersoner gällande 
registret och 
kontaktuppgifter för 
Naturresursinstitutets 
dataskyddsombud 

Kontaktperson: 
kirjaamo@luke.fi 
 
Dataskyddsombud: 
tietosuoja@luke.fi 

3. Registrets namn Personuppgifter om myndighetsuppgifter som gäller vilthushållning 
 

4. Ändamål och rättslig 
grund för behandling av 
personuppgifter 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att behandla de 
personuppgifter som samlas in i myndighetsuppgifter som gäller 
vilthushållning. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra 
en lagstadgad förpliktelse som åläggs den personuppgiftsansvarige i artikel 6 
punkt1 underpunkt c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). 
 
Enligt 2 § i lagen om Naturresursinstitutet (561/2014) ska institutet inom sitt 
verksamhetsområde 2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd 
för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten, [...] samt 
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten. 
 
Enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014) 
ska institutet 1) ta fram kunskap om produktionsmiljöerna för jordbruket, 
livsmedelsekonomin, skogsbruket och renskötseln, för djurens välbefinnande, 
landsbygden, skogstillgångarna och vilt- och fiskbestånden samt inom behöriga 
sektorer för tillstånden och utvecklingen i vattendragen och på havet; [...] samt  
4) sörja för uppföljningen av invasiva arter och producera information för 
bekämpning av skadliga invasiva arter, om uppgiften inte ankommer på någon 
annan myndighet. 
 
Naturresursinstitutet har dessutom i jaktlagen, viltskadelagen, naturvårdslagen 
och lagstiftningen om främmande arter tilldelats myndighetsuppgifter som 
gäller vilthushållning.  
 
Personregistret omfattar också frivilligt inlämnade observationsdata och 
prover. 
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Naturresursinstitutet samlar in prover och observationer i samband med 
följande uppgifter: 

• Övervakning av stora rovdjur, vattenfåglar, småvilt (vilt- och 
åkertriangelräknare), älg, vitsvanshjort, skogsren, vildsvin, sälar och 
sädgäss 

• Uppföljning av främmande arter 
• Bedömningar av hotstatus 
• Övervakning av sjöfåglar och havsdäggdjur enligt den marina strategin 

 

5a. Innehåll i registret  
I anslutning till de ovan nämnda observationerna och proverna kan följande 
uppgifter om inlämnaren registreras:  

• namn,  
• adress, telefonnummer, e-postadress och  
• roll som ägare av en lägenhet eller fastighet.  
• uppgift om jaktsällskapet.  
• den position som observatören angett (koordinater som platsdata på 

kartan, adress), observationsdatum och anmälningsdatum. 

5b. Regelmässiga 
uppgiftskällor 

 
Personuppgifterna samlas in från de registrerade. 
 
Uppgifterna kan också fås från bl.a. Viltcentralen, Forststyrelsen och andra 
myndigheter samt t.ex. Luomus (tjänsten vieraslaji.fi) 

6. Utlämnande av uppgifter 
 

 
Uppgifter lämnas ut till andra myndigheter och instanser enligt gällande lag. 
Med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är 
det möjligt att överlåta offentliga personuppgifter som offentliga 
myndighetsuppgifter för till exempel historisk och vetenskaplig forskning samt 
statistikföring. Inga personuppgifter lämnas ut utan rättslig grund för 
behandlingen.  
 
Personuppgifter kan lämnas ut för myndighetsändamål, t.ex. frivilligas 
kontaktuppgifter kan lämnas ut till Finlands viltcentral. Platsdata för 
observationer och prover (utan direkta taggar) kan också lämnas ut till andra 
organisationer och publiceras i webbtjänsterna. 
 
EU:s förordning om invasiva främmande arter ålägger medlemsstaterna att 
samla in och rapportera information om skadliga invasiva arter, skador på de 
ursprungliga arterna och åtgärder som vidtagits i samband med bekämpning. 
På samma sätt förpliktigar direktivet INSPIRE och habitatdirektivet till att ange 
förekomsten av arter och tillhörande information som platsdata, men inte som 
personuppgifter. 
 
Naturresursinstitutet lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till tredje part utan 
separat beslut. Beslut om utlämnade av uppgifter ska ansökas hos 
Naturresursinstitutet som noggrant utreder omständigheterna kring 
användningen och skyddet av uppgifterna samt informationssäkerheten hos 
mottagaren. 
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7. Översändande av 
uppgifter till stater utanför 
EU och EES 

 
Personuppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES. 

8. Lagringstid  
De registrerade uppgifterna lagras endast så länge och i den omfattning som är 
nödvändig med tanke på de ursprungliga ändamålen i punkt 4 för insamlingen 
av personuppgifterna. Personuppgifterna raderas från registret när det inte 
längre finns någon rättslig grund för behandlingen. 
 
Lagringstiderna för uppgifterna anges närmare i Naturresursinstitutets plan för 
informationsstyrningen. 

9. Principer för skyddet av 
registret 

 
Det manuella materialet förvaras i skyddade och övervakade rum. 
Informationssystemservrarna och den aktiva utrustningen finns i skyddade och 
övervakade rum. Uppgifter behandlas i system vars utrustning finns dels i 
Naturresursinstitutets lokaler, dels hos tjänsteleverantörerna. 
 
De registrerade uppgifterna har skyddats mot obehörig insyn, modifiering och 
förstöring. Skyddet baserar sig på passagesystem, personliga användarkoder 
och behörighetsrestriktioner. Behörigheterna för insyn i och modifiering av 
uppgifterna har begränsats enligt medarbetarnas arbetsuppgifter. Ändringarna 
loggas i ändringshistorik. Uppgifternas riktighet verifieras med kontroller i 
datasystemet och manuella kontroller så länge som uppgifterna behandlas. 
Uppgifterna är skyddade mot förlust genom säkerhetskopiering och fysiska 
säkerhetsåtgärder. 
 
De pappersdokument som hänför sig till de registrerade uppgifterna bevaras i 
låsta arkiv som skyddas med passagesystem. 

10. De registrerades 
rättigheter 

 
De registrerade har sådana rättigheter till sina personuppgifter som bestäms 
enligt den rättsliga grunden för behandling av uppgifter. Mer information om 
de registrerades rättigheter och när rättigheterna föreligger finns här. 
 
De registrerades rättigheter bygger på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (2016/679). 

11. Användning av uppgifter 
vid automatiserat 
beslutsfattande, 
inbegripet profilering 
(artikel 13.2 led f och 
artikel 14.2 led g i 
dataskyddsförordningen) 

 
Personuppgifter används inte vid automatiserat beslutsfattande, inbegripet 
profilering. 

12. Uppdatering av 
integritetsmeddelandet 

 
Detta integritetsmeddelande kan uppdateras till exempel när våra arbetssätt 
eller system ändras eller utvecklas eller när dataskyddsrekommendationerna 
ändras. Vi kan även bli tvungna att göra uppdateringar om lagstiftningen 
ändras. Eventuella ändringar träder i kraft när vi har publicerat vårt 
uppdaterade integritetsmeddelande. 

 

https://www.luke.fi/fi/tietoa-lukesta/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet

