
Dataskyddsbeskrivning  

 

Dataskyddsbeskrivning av Brottspåföljdsmyndighetens register över besökare  

 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige  

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet 

Fågelviksgatan 5  
00530 HELSINGFORS 
Telefon: 029 56 88500 (rikstäckande växel)  
Fax: 029 56 65440 
E-post: kirjaamo.rise(at)om.fi 

 

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvarige 

Hannele Svanström 
Fågelviksgatan 5 
00530 HELSINGFORS 
Telefon: 029 56 88562 
E-post: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi 

 

Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

Brottspåföljdsmyndigheten behandlar uppgifter om personer som med tillstånd besöker intagna i 
Brottspåföljdsmyndighetens enheter. Behandling sker i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i 
anstalten. 

När personuppgifter behandlas vid Brottspåföljdsmyndigheten tillämpas lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 
679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 
upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). 

 

Kategorier av personuppgifter som behandlas 

Exempelvis följande uppgifter om de registrerade kans behandlas: 

 Namn 

 Personbeteckning 

 Den som besöks  

 Tidpunkt för besöket 

 Besöksförbud (innehållet i, grunden och giltighetstiden för besöksförbudet)  

 

Sedvanliga mottagare och kategorier av mottagare som regelbundet får ta del av personuppgifter  

Brottspåföljdsmyndigheten kan lämna ut uppgifter ur sitt personuppgiftsregister enligt vad som stadgas i 
lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Enligt lagen kan uppgifter lämnas 
till  

 polisen  



 Migrationsverket  

 åklagare 

 domstolar 

 Tullen  

 Gränsbevakningsväsendet 

 

Dessutom kan leverantören av datasystemet beredas tillgång till uppgifterna i syfte att säkerställa 
systemets funktionalitet.  

 

Förvaring av personuppgifter 

Ur besökarregistret gallras uppgifterna fem år efter besöket och ifråga om besöksförbud fem år efter 
förbudets upphörande.  

 

Rätt att få tillgång till uppgifter 

Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som hänför till honom eller henne själv, dvs. granska 
sina egna uppgifter.  

Granskningsbegäran ska tillställas Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor. Adressen finns i början 
av denna beskrivning.  
 

Rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av deras behandling  

Den registrerade har rätt att yrka på att Brottspåföljdsmyndigheten rättar till inexakta och felaktiga 
personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har även rätt att 
begära att behandlingen av de felaktiga personuppgifterna begränsas tills uppgifternas riktighet har 
fastställts. Personen har rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas eller överförs till ett 
annat system.  

Begäran ska tillställas Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor i skriftlig form. Adressen finns i 
början av denna beskrivning.  

 
Rätt att anföra klagomål hos dataombudsmannen  

Den registrerade har rätt att anföra klagomål över behandlingen av personuppgifterna hos 
dataombudsmannens byrå.  

 
Dataombudsmannens byrå 
PB 800 
00521 HELSINGFORS  
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Växel: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
 
 


