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Bestämmelser om den rättsliga grunden för behandling av
personuppgifter finns i 9 § i lagen om behandling av
personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019). Registret
över territorialövervakningens tillstånds- och
övervakningsärenden används för i
territorialövervakningslagen (755/2000) avsedd
handläggning av ansökningar, anmälningar, utlåtanden och
beslut om ankomst till, vistelse och färd i landet och annan
tillståndspliktig verksamhet samt för övervakning av att
förbud, begränsningar och tillståndsvillkor som avses i den
lagen följs. Om behandling av uppgifter i registret över
territorialövervakningens tillstånds- och
övervakningsärenden för annat ändamål än det för vilket
uppgifterna har samlats in och registrerats föreskrivs i 22 § i
samma lag.
Försvarsmakten får behandla personuppgifter i registret
över territorialövervakningens tillstånds- och
övervakningsärenden för annat ändamål än det som
uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades
för, om det behövs för:
1) sådana uppdrag för förebyggande och avslöjande av
brott som avses i 9 kap. i lagen om militär disciplin och
brottsbekämpning inom Försvarsmakten;
2) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning.

Kategorier av personuppgifter
(vilka personuppgifter som
behandlas i registret)

Om personuppgifter och kategorier av personuppgifter som
behandlas i registret föreskrivs i 10 § i lagen om behandling
av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019).
I registret över territorialövervakningens tillstånds- och
övervakningsärenden får i fråga om en person som
ankommer till finskt territorium, som uppehåller sig på ett
skyddsområde eller någon annanstans där det krävs
tillstånd för att uppehålla sig eller som bedriver
tillståndspliktig verksamhet föras in:
1) personbeteckning eller födelsetid,
2) andra identifikationsuppgifter,
3) kontaktuppgifter,
4) uppgifter om hemvist och medborgarskap,
5) uppgifterna i personens resedokument,
6) andra behövliga beskrivningar, omständigheter och
specificeringar som har samband med en uppgift, åtgärd
eller händelse inom territorialövervakningen.
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Personuppgifternas ursprung samt
normala informationskällor

Personuppgifterna som behandlas i registret fås i huvudsak
av den registrerade själv. Övriga uppgifter som behandlas i
registret har samband med de åtgärder som
Försvarsmakten vidtagit med stöd av 23 § i
territorialövervakningslagen (755/2000).

Mottagare eller mottagargrupper av
personuppgifter

Med stöd av 37 § i territorialövervakningslagen (755/2000)
har en territorialövervakningsmyndighet, leverantören av
fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster
och cellen för luftrumsplanering trots
sekretessbestämmelserna rätt att lämna varandra sådana i
§ 30 a (i denna lag) avsedda uppgifter samt sådana i det
register över territorialövervakningens tillstånds- och
övervakningsärenden som avses i 9 § i lagen om behandling
av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) införda
uppgifter som uppgiftsmottagaren behöver i sitt
territorialövervakningsuppdrag. (15.3.2019/336)
Uppgifterna får också lämnas ut genom en teknisk
förbindelse.

Överföring av personuppgifter till
tredjeland eller internationellt
organ

Om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en
främmande stats myndighet och till ett internationellt organ
föreskrivs i 42 § i territorialövervakningslagen.
Försvarsmakten har rätt att trots sekretessbestämmelserna
ge en lägesbild för territorialövervakningen enligt § 30 a och
uppgifter som anknyter till lägesbilden också till den
myndighet som svarar för territorialövervakningen i en
främmande stat eller till ett internationellt organ, om
uppgifterna behövs för territorialövervakningen i en
främmande stat.
Om det i en uppgift som avses i 1 mom. ingår information
som erhållits från en annan territorialövervakningsmyndighet
eller från leverantören av flygtrafikledningstjänster eller
cellen för luftrumsplanering, får uppgiften överlåtas vidare
endast med samtycke av den part som har producerat
informationen.
Uppgifterna får också lämnas ut genom en teknisk
förbindelse.
I dessa uppgifter kan också personuppgifter ingå, som direkt
eller indirekt behandlas i detta register.

Förvaringstid för
personuppgifter/kriterier för
bestämning av förvaringstiden

Om utplåning av personuppgifter ur registret föreskrivs i 41 §
i lagen om behandling av personuppgifter inom
Försvarsmakten.
De personuppgifter som gäller en registrerad utplånas ur
registret över territorialövervakningens tillstånds- och
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övervakningsärenden senast fem år från det att beslutet
fattades, tillståndet förföll, tillståndets giltighetstid gick ut
eller den sista uppgiften om den registrerade infördes i
registret.

Eventuell användning av profilering

Med stöd av 11 § 3 mom. i lagen om behandling av
personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den
nationella säkerheten (1054/2018) är sådan profilering som
leder till diskriminering av fysiska personer på grundval av
särskilda kategorier av personuppgifter förbjuden.

Principer för skydd av registret

Manuellt material:
Förvaras skyddat på det sätt som motsvarar uppgifternas
skyddsnivå i ett låst utrymme.
Material som behandlas i informationssystem:
Tjänsten produceras i Försvarsmaktens egna it-utrymmen i
Försvarsmaktens interna datanät.
Användarnas tillgång till uppgifterna begränsas med
användarrättigheter. Försvarsmakten övervakar att
systemet används på ett ändamålsenligt sätt samt
skapar och avlägsnar onödiga användarrättigheter.
Logguppgifter får ses endast av de personer som har
befogenheter att göra detta.
Vid skyddande av elektroniskt material tillämpas
Försvarsmaktens föreskrift om informationssäkerhet HQ97.
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sig behandlingen samt rätten att
överföra uppgifter från ett system
till ett annat

Dataskyddsbeskrivning

5 (6)

Om den registrerades rätt till insyn i fråga om
personuppgifter som behandlas i registret föreskrivs i 23 § i
lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid
upprätthållandet av den nationella säkerheten:
Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv på det
sätt som avses i ovannämnda paragrafs 1 mom. kan
begära detta hos den personuppgiftsansvarige genom en
egenhändigt undertecknad handling eller på ett därmed
jämförbart bestyrkt sätt eller begära detta personligen hos
den personuppgiftsansvarige.

Den registrerades rätt till insyn i fråga om personuppgifter
har begränsats enligt 28 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den
nationella säkerheten.
Den registrerade har rätt att kräva att personuppgifter
utplånas, rättas eller att behandlingen begränsas enligt 25 §
i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid
upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).
Den registrerade har inte rätt att få överföra sina
personuppgifter från ett system till ett annat, eller till en
annan personuppgiftsansvarig.
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Den registrerades rätt att återkalla
sitt samtycke när som helst (om
behandlingen grundar sig på
samtycke)

Behandlingen av personuppgifter i registret grundar sig inte
på den registrerades samtycke.

Den registrerades rätt att föra ett
ärende till dataombudsmannen för
behandling

Med stöd av 56 § i lagen om behandling av personuppgifter
i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella
säkerheten (1054/2018) har en registrerad rätt att föra ett
ärende till dataombudsmannen för behandling (begäran om
åtgärder), om den registrerade anser att någon vid
behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter
mot denna lag eller någon annan lag som gäller behandling
av personuppgifter. Med den registrerades samtycke får
ärendet föras till dataombudsmannen också av ett
allmännyttigt samfund som främjar skyddet av
personuppgifter.

Dataombudsmannens
kontaktuppgifter

Dataombudsmannens byrå
PB 800
00521 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi
Växel: 029 566 6700

