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  INTEGRITETSMEDDELANDE 
 
   
  Laatimispvm. 7.4.2022 

 

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

2a. Personuppgiftsombud Katja Holmala, direktör för myndighetsuppdrag, katja.holmala@luke.fi 
 

2b. Kontaktpersoner gällande 
registret och 
kontaktuppgifter för 
Naturresursinstitutets 
dataskyddsombud 

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

3. Registrets namn Personuppgifter för myndighetsuppdrag avseende bedömning av fiskbestånd, 
fiskeri och vattenbruk samt EU:s datainsamling inom fiskerisektorn.  

4. Ändamål och rättslig 
grund för behandling av 
personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter hänför sig till personuppgifter som insamlas i 
samband med myndighetsuppdrag för bedömning av fiskbestånd, analys av 
fångst- och fiskeridata samt vattenbruk. Behandlingen av personuppgifter är 
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger vilar den 
personuppgiftsansvarige enligt artikel 6.1 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 sin verksamheten.  
Enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014) 
ska institutet:  
 
1) producera information som gäller förhållandena och utvecklingen i 
produktionsmiljön för jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk och 
renhushållning samt landsbygdens, skogsresursernas, skogarnas, vilt- och 
fiskresursernas och inom sitt eget verksamhetsområde vattnens och havets 
utveckling och tillstånd, [...] samt  
4) följa med förekomsten av främmande arter och producera information för 
bekämpningen av invasiva främmande arter, om uppgiften inte åligger någon 
annan myndighet. Naturresursinstitutets verksamhet regleras också genom 
den nationella lagen om fiske. I 90 § föreskrivs som följer: ”Kommersiella 
fiskare är skyldiga att föra bok över det fiske de bedriver annanstans än på 
havsområdet och att till Naturresursinstitutet minst en gång per kalenderår 
anmäla de fångster de har fångat och de fångster som har fångats för deras 
räkning.”  
 
Dessutom genomför institutet myndighetsuppdrag i enlighet med sitt 
resultatavtal med jord- och skogsbruksministeriet, serviceavtal eller 
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programmet för myndighets- och expertuppgifter samt Naturresursinstitutets 
statistikprogram.  
 
På EU-nivå har Naturresursinstitutet ålagts att insamla data genom EU:s 
förordning om invasiva främmande arter enligt vilken medlemsstaterna ska 
samla in och rapportera uppgifter om invasiva främmande arter, de negativa 
effekterna på inhemska arter och åtgärderna för bekämpa invasiva främmande 
arter. Enligt Inspire- och habitatdirektivet arters förekomst ska rapporteras 
med platsdata.  
 
Enligt EU-lagstiftningen (förordningen om insamling av data (EU) 2017/1004, 
kommissionens delegerade beslut (EU) 2021/1167 och kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2021/1168) är Finland skyldigt att samla in 
detaljerad information om fiskerihushållningen i landet. Inom EU:s program för 
datainsamling om fiskerinäringen samlas biologisk, ekonomisk och statistisk 
information om fiskerihushållningen in om stöd för EU:s gemensamma 
fiskeripolitik. EU-kommissionen utnyttjar uppgifterna insamlade inom EU:s 
program för datainsamling om fiskerinäringen vid planering av fiskeripolitiken 
och uppföljning av effekterna.  
 
Utöver EU-förordningen (2022/92) förpliktar Finland att årligen följa upp 
(samla och anmäla) mängden av avfall som fastnar i fiskeredskapen till havs. 
Personregistret omfattar också frivilligt inlämnade observationsdata och 
prover. 
 
Naturresursinstitutet insamlar uppgifter om fiskobservationer, fångst och fiske 
från yrkesfiskare, fritidsfiskare, fiskodlare, vattenbruksföretag och motsvarande 
aktörer för  

• Beräkning av vandringsfiskbestånden  
• Uppföljning av det kommersiella insjöfisket och fiskevårdsskyldigheten 

för Enare träsk  
• Uppföljning av fiskbestånden och fisket i Östersjön både nationellt och 

inom EU-datainsamlingen om fiskerinäringen  
• Uppföljning av främmande arter  
• Bedömningar av hotstatus  
• Uppföljning av kräfthushållningen  
• Övervakning av fiske enligt ramdirektivet för vatten och ramdirektivet 

om en marin strategi  
• Uppgifter i anslutning till fiskavel  
• Utlåtanden för t.ex. MKB-processer  
• I anslutning till gränsvattenavtal med grannländerna  
• Uppgifter för EU-datainsamling om fiskerinäringen.  
• Uppföljning av passivt uppfiskat avfall 

 
Naturresursinstitutet samlar dessutom in fisk- och fjällprover och returnerade 
fiskmärken från fritidsfiskare och yrkesfiskare för bland annat  

• Bedömning av fiskbestånd  
• Bedömning av fiskutsättningar  
• Övervakning av fiske.  

 
Personuppgifter används också i Naturresursinstitutets vetenskapliga 
forsknings- och utvecklingsarbete. Enligt 1 § i statsrådets förordning om 
Naturresursinstitutet (715/2014) har Naturresursinstitutet till uppgift att 
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bedriva sådan vetenskaplig forskning och utveckling, överföring av kunskap och 
teknologi samt statistikframställning som gäller jordbruk och 
livsmedelsekonomi, utveckling av landsbygden, skogsbruk, fiskeri- och 
vilthushållning, renhushållning, andra näringar som grundar sig på förnybara 
naturresurser, naturens rekreationsanvändning samt vattenvårds- och 
havsvårdsförvaltning.  
 
Behandlingen av personuppgifter baserar sig dessutom på statistikföring och 
ett sådant utförande av en undersökning av allmänt intresse som avses i artikel 
6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). 
 

5a. Innehåll i registret Från den registrerade kan i anslutning till ovan nämnda observationer och 
prover samlas in följande uppgifter: 

• Namn 
• Födelsedatum eller födelseår 
• Adress 
• Hemkommun 
• Antal personer i hushållet, enligt kön och åldersgrupp 
• Telefonnummer 
• E-postadress 
• Modersmål eller kontaktspråk 
• Kön 
• Roll (yrkesfiskare/fritidsfiskare/fiskodlare) 
• Verksamhetsutövarnummer och fiskarens fiskarnummer och 
• fiskargrupp 
• Företagsuppgifter (företagets namn, FO-nummer, 
• fiskodlingsanläggningens namn, fiskodlingsanläggningens 
• registernummer) 
• Platsangivelse om fiske (t.ex. vattenområde, koordinater på karta eller 
• adressuppgift) 
• Fiskefartygets namn, fartygets registreringsnummer 
• Uppgiftslämnarnas information om fritidsfiske (t.ex. fångst, 
• fångstdagar, fiskeredskap). 

5b. Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Personuppgifterna samlas in från de registrerade. 
Uppgifter kan också inhämtas från bl.a. jord- och skogsbruksministeriet, NTM-
centralerna, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 
Livsmedelsverket, Skatteförvaltningen, Forststyrelsen och andra myndigheter 
samt fiskeriområdena. 
 

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. Observations- och fångstuppgifter och platsdata om prover kan 
lämnas ut för forskningsändamål endast till forskningsorganisationer och för 
bruk enligt forskningsplan. 
 
Naturresursinstitutet kan lämna ut personuppgifter för myndigheters 
användning och forskning, exempelvis för bekämpning av invasiva främmande 
arter. Naturresursinstitutet kan också lämna ut uppgifter som rensats på 
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direkta identifikationsuppgifter till ICES-databasen i EU:s datainsamling om 
fiskerinäringen. Fångstdata och platsdata om prover (rensade på direkta 
identifikationsuppgifter) kan också lämnas ut till andra finländska och  
internationella organisationer (t.ex. fiskeriområden, Helcom, konsultföretag) 
och publiceras i webbtjänster så att det inte går att identifiera enskilda företag 
eller fiskare utifrån resultaten. 
 
Naturresursinstitutet ska i enlighet med EU:s förordning om invasiva 
främmande arter, Inspire-direktivet och habitatdirektivet vid behov lämna ut 
platsdata om observationer, rensade på direkta identifikationsuppgifter. 
 
Naturresursinstitutet lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till tredje parter 
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. 
 

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 som beskrivits 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 

Personuppgifter används inte vid automatiserat beslutsfattande, inbegripet 
profilering. 

https://www.luke.fi/sv/info-om-naturresursinstitutet/privacy-policy/de-registrerades-rattigheter
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beslutsfattande, 
inbegripet profilering 
(artikel 13.2 led f och 
artikel 14.2 led g i 
dataskyddsförordningen) 

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 

 


