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Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige 

Dataskyddsansvarig 
Fågelviksgatan 5 
00530 HELSINGFORS, Finland  
E-post: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi 

 

Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

Brottspåföljdsmyndigheten behandlar personuppgifter som behövs för verkställighet av straff när det gäller 
dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och dem som avtjänar samhällspåföljder 
samt för verkställighet av häktning.  

På behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten tillämpas lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015) samt lagen om behandling av personuppgifter 
i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).  

 

Kategorier av mottagare som får ta del av personuppgifter 

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

 polisen  

 Migrationsverket  

 Rättsregistercentralen 

 utsökningsmyndigheter 

 stämningsmän 

 åklagare 

 domstolar 

 Tullen  

 Gränsbevakningsväsendet 

 militära myndigheter  



 Folkpensionsanstalten 

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

 

Period under vilken personuppgifter lagras 

Uppgift som hänför sig till en bestämd person raderas från verkställighetsregistret när den inte längre är 
nödvändig med tanke på registrets användningsändamål, dock senast tio år efter att personen senast 
frigivits från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller slutat avtjäna samhällspåföljd.  

Den registeruppgiftsansvarige eller den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som denne utsett ska vart 
tredje år göra en bedömning huruvida det är behövligt att ha kvar uppgifterna som matats in i 
verkställighetsregistret och finns lagrade där.  

 

Rätt att ta del av uppgifter 

Den registrerade har rätt att få bekräftat av den registeruppgiftsansvarige om personuppgifter som rör 
honom eller henne behandlas eller inte. Ifall behandling sker, har den registrerade rätt att få tillgång till 
personuppgifterna.  

Granskningsbegäran ska göras hos Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor, vars kontaktuppgifter är 
angivna högre upp i denna beskrivning.  

 

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

När det gäller den registrerades egna uppgifter har han eller hon rätt att hos den registeruppgiftsansvarige 
anhålla om  

1) rättelse av uppgifterna ifall de är bristfälliga, inexakta eller felaktiga. Trots begäran har den 
registeruppgiftsansvarige dock ingen skyldighet att korrigera uppgifter som stämmer.  

2) radering av uppgifterna ifall de är onödiga. Trots begäran har den registeruppgiftsansvarige dock 
ingen skyldighet att radera uppgifter som fortfarande behövs.  

3) begränsning av behandling av uppgifterna. Den registrerade har dock ingen rätt att begränsa 
behandling av sina personuppgifter när behandlingen är grundad på en lagstadgad skyldighet hos 
den registeruppgiftsansvarige.  

 

Rätt att anföra klagomål hos dataombudsmannen  

Den registrerade har rätt att framställa klagomål över behandlingen av personuppgifterna till 
dataombudsmannens byrå.  

 
Dataombudsmannens byrå 
PB 800 
00521 HELSINGFORS, Finland  
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Växel: +358 29 56 66700 
Fax: +358 29 56 66735 


