DATASKYDDSBESKRIVNING
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016),
art. 12
Upprättad

18.4.2019

1 Personuppgiftsansvarig

Organisation

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Adress

BP 236, 20101 ÅBO (registratorskontoret)
Övriga kontaktuppgifter (telefon under tjänstetid, e-postadress)

2
Kontaktperson i
ärenden som gäller registret

tfn 0295 022 500
Namn
Mari-Anna Närhi, Petri Savola
Adress
PB 36, 00521 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (telefon under tjänstetid, e-postadress)
0295 021 175, 0295 021 460, lis.uusimaa@ely-keskus.fi

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Namn

Sanni Harju
Adress

PB 1000, 50101 S:t Michel
Telefonnummer

0295 045 268
E-postadress

tietosuoja.keha @ely-keskus.fi
4
Registrets namn
5
Syfte och rättslig
grund för behandling av personuppgifter

Fångstintygsregistret
Uppgifterna i registret används för att behandla och bestyrka fångstintyg, beredningsintyg och intyg
för reexport samt för att besvara förfrågningar och begäran om uppgifter som gäller tillämpningen av
Europeiska kommissionens eller EU-ländernas system för hantering av fångstintyg. Registeruppgifterna används dessutom för uppgifter som det ömsesidiga bistånd som avses i rådets och kommissionens IUU- och övervakningsförordningar, kräver. Dessutom sparas uppgifterna och används för fakturering av kostnaderna för behandlingen av intyg.
Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), 36 §
och 37 §
Europeiska kommissionens IUU-förordning (1010/2009)
Rådets IUU-förordning (1005/2008)
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt
utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2018 (1066/2017)

6
Registrets
datainnehåll

7
Regelmässiga uppgiftskällor

I enlighet med rådets IUU-förordning (1005/2008) registreras i fångstintygsregistret de dokument som
har lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen, såsom fångstintyg, beredningsintyg och intyg för
reexport med bilagor, samt uppgifter om import- och exporttillstånd och avslag på ansökningar om
tillstånd som utfärdats på basis av fångstintygen. I registret lagras också uppgifter om fiskefartyg som
är införda i Europeiska unionens förteckning över IUU-fartyg och om de tredjeländer vars uppgifter
kommissionen har offentliggjort i enlighet med artikel 35 i rådets IUU-förordning (1005/2008). För
faktureringen av intyg registreras i systemet aktörens fakturerings- och kontaktuppgifter.
Aktörernas anmälningar, Europeiska kommissionen, Tullen och Livsmedelsverket
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8
Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter ur de register som avses i lag 1188/2014 som behövs
med tanke på ändamålet lämnas ut till
1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och
övervakning av beskattningen,
2) polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken,
förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,
3) Trafiksäkerhetsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och upprätthållande av
fartygsregister,
4) till utmätningsmyndigheterna för att de ska kunna utföra sina verkställighetsuppgifter,
5) till myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen över att livsmedelslagstiftningen följs,
6) Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder samt för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet
Åland,
7) Europeiska kommissionen, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska unionens medlemsstater
för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder,
8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiskeriförsäkringsinrättning för beslutsfattande om betalning av försäkringsstöd,
9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik- och miljöcentral
för återkrav av försäkringsstöd.
Uppgifter lämnas ut på begäran med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) om den begärda handlingen har blivit offentlig. Att lämna ut icke-offentliga handlingar
sker enligt prövning.

9
Överföring av uppgifter utanför EU
eller EES
10
Förvaringstid för
personuppgifter

11
Principer för skyddet av registret

Ur registret lämnas ut uppgifter utanför EU och EES.
Rådets IUU-förordning (1005/2008)
Personuppgifter som gäller fiskefartyg raderas ur de register som avses i lag 1188/2014 fem år efter
utgången av det år under vilket fiskefartyget slutgiltigt avförts ur Europeiska unionens fiskefartygsregister. Övriga personuppgifter raderas fem år efter utgången av det år under vilket personen har upphört med den verksamhet på basis av vilken personuppgifterna har registrerats.
Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet
säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
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12
Den registrerades
rättigheter
13
Rätt att granska
och korrigera uppgifter

Den registrerades rätt att granska uppgifterna, rätt att korrigera och radera uppgifter, rätt att begränsa behandlingen av uppgifter bestäms enligt artiklarna 15 –22 i EU:s dataskyddsförordning och 6
kap. i personuppgiftslagen. Ytterligare information: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuojaja-henkilotietojen-kasittely
Begäran om granskning ska presenteras i ett egenhändigt undertecknat dokument. Begäran om
granskning kan inte göras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av granskningsrätten kan
också lämna in en granskningsbegäran personligen hos den personuppgiftsansvariga. Då ska den registrerade förbereda sig på att styrka sin identitet eftersom den personuppgiftsansvariga får lämna ut
uppgifterna bara till den registrerade själv. Vid begäran om uppgifter ska de omständigheter uppges
som behövs för att hämta och lämna ut uppgifterna. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress
och vid behov till exempel personnummer, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt
om granskningen gäller alla uppgifter eller uppgifter till exempel från en viss tidsperiod.
En specificerad begäran om granskning eller korrigering ska lämnas in till den personuppgiftsansvariga
eller dataskyddsombudet.

14
Rätt att begränsa
behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen hos den personuppgiftsansvariga om

•
•
•

15
Rätt att återkalla
samtycke
16
Rätt att lämna in
klagomål till en
tillsynsmyndighet

den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet,
behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i
stället begär att användningen av uppgifterna begränsas,
den personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syften,
men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk.

Registerföringen baserar sig inte på samtycke.
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser
att man vid behandlingen av den registrerades personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddsreglering. Tillsynsmyndighet är Dataombudsmannens byrå, kontaktinformationen finns på www.tietosuoja.fi.

3 (3)

