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Tidsbokningssystemet 

Personuppgiftsansvarig  

Migrationsverket 

PL 10, 00086 Migrationsverket 

E-post: migri@migri.fi  

Telefonnummer 0295 430 431 (växeln) 

Kontaktperson i frågor som rör registret 

Anna Lindström 

Ansvarsområdets direktör 

anna.lindstrom@migri.fi 

Telefonnummer 0295 430 431 (växel) 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges 

dataskyddsombud 

E-post: tietosuojavastaava@migri.fi 

Telefonnummer 0295 430 431 (växel)  

Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga 

grunden 

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i detta register är att boka 

tider vid Migrationsverkets serviceställen, ge anvisningar i fråga om 

tidsbokningar och kontakta kunder angående tidsbokningar samt att planera 

och administrera tjänstemännens tidsbokningsturer.  

Migrationsverket använder uppgifterna i registret för att betjäna kunderna 

samt för att planera och utveckla tjänsterna och ärendehanteringskanalen. 

Behandlingen utgår från iakttagandet av den personuppgiftsansvariges 

rättsliga förpliktelse enligt artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen 

(EU 2016/679). Den personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse utgår från 

följande författningar: 

• Utlänningslagen (301/2004) 

• Medborgarskapslagen (359/2003) 

• Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

(615/2020) 

Kategorier av personuppgifter 

I Migrationsverkets tidsbokningssystem registreras följande identifierande 

uppgifter om personer: 

• Namn 

• Medborgarskap 
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• Födelsetid 

• Kön 

• Kontaktuppgift (antingen telefonnummer eller e-postadress) 

• Verksamhetsställe som kunden besöker 

• Typ av ärende för vilket tid bokas 

• Tjänstemannens namn, verksamhetsställe och e-postadress 

I informationsinnehållet ingår också uppgifter som meddelats av den som 

bokat tiden, som kan vara exempelvis preciserande uppgifter om en person: 

• Kundnummer 

• Personbeteckning 

• Tjänstemannens telefonnummer samt frånvaro och dess orsak 

Informationen kan också innehålla andra personuppgifter som personen 

meddelat på eget initiativ. 

Informationskällor 

Uppgifter fås från kunderna via webbtjänsten. 

Uppgifter om tjänstemän fås från personer som arbetar med 

arbetsledningsuppgifter inom ämbetsverket. 

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifter överlåts inte regelmässigt utanför Migrationsverket. 

 

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 

Migrationsverket överför inte uppgifter utanför EU eller EES. 

Tid för lagring av personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas lagras i ett (1) år efter att de sparats. De 

uppgifter som tagits bort arkiveras/förstörs med korrekta metoder. 

Rätt att få tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige på att 

personuppgifter om dig behandlas eller inte behandlas, och om sådana 

personuppgifter behandlas har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

Du har rätt att på begäran få se de personuppgifter om dig som lagras och 

behandlas genom att skicka en begäran om informationen till den 

representant för den personuppgiftsansvarige som anges i denna beskrivning 

eller per e-post till ämbetsverkets registratorskontor på adressen migri@migri.fi.  

Du kan inte se dina uppgifter direkt i Migrationsverkets system. Din rätt att få 

tillgång till dina personuppgifter kan begränsas enligt artikel 23 i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning (EU 2016/679) och enligt 34 § i dataskyddslagen 

(1050/2018). 
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Rätten att rätta eller komplettera uppgifter 

Om du upptäcker att dina uppgifter är bristfälliga eller felaktiga kan du 

begära att de korrigeras. I sådana fall ber vi att du berättar vilken uppgift som 

är felaktig och motiverar felaktigheten samt hur uppgifterna bör ändras, eller 

berättar vilken uppgift som bör kompletteras och hur. 

Du kan skicka en begäran om korrigering eller komplettering till den 

representant för den personuppgiftsansvarige som anges i denna beskrivning 

eller per e-post till ämbetsverkets registratorskontor på adressen migri@migri.fi. 

Rätten att begränsa behandlingen 

Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att 

behandlingen av dem begränsas, tills deras korrekthet har verifierats. 

Anmälan om behandling av personuppgifter och rätten att lämna 

in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Om du vill anmäla ett problem med hanteringen av dina personuppgifter ska 

du i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige för detta register eller 

Migrationsverkets representant/dataskyddsombud (kontaktuppgifter ovan). 

Du har också rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina uppgifter 

till tillsynsmyndigheten. I Finland är dataombudsmannen tillsynsmyndighet. 

Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen 

www.tietosuoja.fi/sv.  
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