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INTEGRITETSMEDDELANDE
Datum 10.7.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Naturresursinstitutet
Postadress:
Ladugårdsbågen 9
00790 Helsingfors
Tfn 029 532 5300

2a. Personuppgiftsombud

Samordnaren för det nationella växtgenresursprogrammet (Elina Kiviharju,
2012–)
Kontaktinformation: fornamn.efternamn@luke.fi

2b. Kontaktpersoner gällande
registret och
kontaktuppgifter för
Naturresursinstitutets
dataskyddsombud

Kontaktperson:
kirjaamo@luke.fi

3. Registrets namn

Personuppgifter med anknytning till Naturresursinstitutets växtgenresurser

4. Ändamål och rättslig
grund för behandling av
personuppgifter

Personuppgifter behandlas inom Naturresursinstitutets myndighetsuppdrag för
det nationella växtgenresursprogrammet som samordnas av institutet, samt för
vetenskaplig forskning som omfattar växtgenresurser.

Dataskyddsombud:
Annastiina Ali-Lekkala
+358 295 322 016
fornamn.efternamn@luke.fi

Personuppgifter behandlas främst i syfte att inhämta och använda sådan
minnes- och observationsbaserad information om växtmaterial som anmälaren
besitter samt begära prover på dessa växter (”personuppgifter på
växtanmälningarna”). I det fall att växtbeståndet har valts ut för
långtidsförvaring behövs personuppgifterna för ingående av avtal (avtal om
mottagning av växtmaterial) med ägaren och för erhållande av
förökningsmaterial från ägaren. Inom genresursprogrammet behandlas också
uppgifter om aktörerna i nätverket av klonarkiv. Personuppgifterna samlas in
och behandlas huvudsakligen via tjänsten Växtstigen.
Detta integritetsmeddelande gäller också all annan behandling av
personuppgifter inom det nationella genresursprogrammet som samordnas av
Naturresursinstitutet, inklusive personuppgifter i andra avtal, samt behandling
av kontaktinformationen för tidskriften Geenivarat och annan
kontaktinformation för kommunikation om genresursprogrammet. Det är
också möjligt att personuppgifter behandlas inom vetenskaplig forskning
rörande genresurser. Med forskning avses Naturresursinstitutets forskning
gällande utlysning och evaluering av genresursväxter, vilket ingår i
genomförandet av det nationella genresursprogrammet.
Grund för myndighetsuppdrag
Med myndighetsuppdrag avses här Naturresursinstitutets lagstadgade
uppgifter gällande genomförandet av Finlands nationella genresursprogram för
jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning (JSM 11b/2018) i fråga om
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kulturväxternas genetiska resurser samt Naturresursinstitutets lagstadgade
myndighetsuppgifter, vilka beskrivs nedan. Det nationella
växtgenresursprogrammet främjar skyddet av kulturväxters genetiska resurser i
Finland. Målet är att trygga att växtförädlare, forskare, odlare, lärare och andra
användare ska ha tillgång till biologisk mångfald även i framtiden.
Enligt 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014)
ska institutet ”3) sörja för åtgärder som gäller de genetiska resursernas
mångfald och hållbara användning inom jordbruk, livsmedelsekonomi,
skogsbruk och fiskerihushållning”. Naturresursinstitutets myndighetsuppgifter
med avseende på genresurserna styrs också av 2 § 6 punkten i lagen om
Naturresursinstitutet (561/2014) enligt vilken institutet ska sköta uppgifter som
gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald.
De viktigaste internationella fördragen och konventionerna för
växtgenresursprogrammet är
konventionen
om
biologisk
mångfald
(CBD,
1992,
https://www.cbd.int/
och
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940078)
- fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (ITPGRFA, 2004, http://www.fao.org/plant-treaty/en/)
- förbindelsen till handlingsprogrammet för växtgenetiska resurser (GPA,
1996, 2011 http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.pdf).
Dessa bestämmelser har genomförts i Finland genom lagstiftning (lag
1346/2003, förordning 554/2004). Stater har suverän rätt till sina
naturtillgångar, men de ska i sin verksamhet ta hänsyn till skydd och hållbart
nyttjande av de genetiska resurserna.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige enligt artikel 6.1 c i EU:s
allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandlingen av personuppgifter
för forskning baserar sig på ett sådant utförande av en uppgift av allmänt
intresse som avses i artikel 6.1 e i allmänna dataskyddsförordningen.
5a. Innehållet i registret

Följande uppgifter kan registreras:
- För- och efternamn
- E-postadress
- Arbetsgivarorganisationens namn
- Telefon
- FO-nummer (förvarande organisation)
- Gatuadress, postnummer, postanstalt
- Växtens exaktare lokalisering (ort, by, lägenhetens namn/adress)
- Personlig historik gällande växtbeståndet (t.ex. olika namn på växten,
platser)
- Kartor
- Fotografier av växter, kan innehålla personer

5b. Normala källor

Normala uppgiftskällor är de registrerade, forskningsinstitut, universitet och
läroanstalter, myndigheter (t.ex. Livsmedelsverket) samt andra instanser med
information om växten.
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6. Normalt utlämnande av
uppgifter

Naturresursinstitutet lämnar ut uppgifter från växtgenresursprogrammet
endast inom de skyldigheter och gränser som fastställs i gällande lagstiftning,
vilket inbegriper registrering av uppgifter i de nordiska och relevanta
internationell genbanksdatabaserna.
Naturresursinstitutet uppdaterar uppgifterna om växtgenresurserna i Finland
(vilket innebär utlämning av personuppgifter) till följande genbanksdatabaser:
- Nordiskt Genresurscenters (NordGens) databassystem (SESTO; fr.o.m.
juni 2020 GRIN-Global). NordGen bildades 2008, och Finland är i likhet
med de övriga nordiska länderna en av grundarna. NordGen bevarar
växtgenetiskt frömaterial och därtill hörande information för de
nordiska länderna. Dessutom kommer uppgifterna om nationella
vegetativt förökade växter att uppdateras i NordGens databas. Mer
information finns på www.nordgen.org.
- NordGen laddar upp uppgifterna om valda växtbestånd i den virtuella
europeiska genbanken AEGIS (A European Genebank Integrated
System) och i den gemensamma katalogen över europeiska
växtgenetiska resurser EURISCO. Finland anslöt sig 2010 till den
virtuella genbanken som skapats av det europeiska nätverket för
växtgenetiska resurser ECPGR. Syftet med nätverket är att rationalisera
bevarandet av växtgenetiska resurser i Europa och skapa en gemensam
virtuell genbank som omfattar växtbestånd som har karakteriserats och
evaluerats väl. Mer information finns på www.ecpgr.cgiar.org/.
- Växtuppgifter (men i regel inga personuppgifter) rapporteras också till
FAO:s kommission för genetiska resurser.
- Vid behov lämnas uppgifter ut till andra nordiska och europeiska
genbanker på motiverad begäran.
- Naturresursinstitutet behandlar begäran om uppgifter från andra
användare enligt gällande lagstiftning. Vid behov inhämtas ett separat
samtycke från givaren av växtgenresursen för utlämnande av
personuppgifter.
De data som finns i NordGens datasystem är offentliga och tillgängliga på
internet. Till exempel uppgifterna om växtplatsen (land, kommun, by)
registreras och är allmänt sökbara. Däremot hålls identifierande
personuppgifter (som namn, kontaktinformation och fotografier med
personuppgifter) inte tillgängliga för allmänheten.
Personuppgifter får dessutom lämnas ut för myndighetsuppdrag och
vetenskaplig forskning. Personuppgifter lämnas ut endast om det är motiverat
för genomförande av forskning i genetiska resurser eller annan vetenskaplig
forskning.
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. De uppgifter som frivilligt lämnats till Naturresursinstitutet för
forskningsändamål är sekretessbelagda. Sådana uppgifter får lämnas ut endast
på lagstadgad grund.
Naturresursinstitutet lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till tredje part utan

4/4
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
Servrarna för genbanksdatabaserna finns inom EU och Europeiska ekonomiska
uppgifter till stater utanför samarbetsområdet.
EU och EES
Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.
8. Lagringstid

Avtalet om växtgenresurser gäller växtgenetiska resurser och uppgifter som
anknyter till dem. Dessa, i likhet med uppgifter om överlåtaren, är uppgifter
som omfattas av långtidsförvaring.

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.

