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Kommunikation och undersökningar angående kunder
och intressentgrupper
Registeransvarig
Migrationsverket
PB 10, 00086 Migrationsverket
E-post migri@migri.fi
Telefonnummer 0295 430 431 (växel)

Kontaktperson vid ärenden som rör registret
Harriet Mallenius
Kundupplevelsedirektör
harriet.mallenius@migri.fi
0295 430 431 (växel)

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet hos registeransvarig
E-post tietosuojavastaava@migri.fi
Telefonnummer 0295 430 431 (växel)

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter i detta register är förverkligandet av
Migrationsverkets kommunikation och undersökningar angående kunder och
intressentgrupper. Behandlingen grundas på den allmänna dataskyddsförordningens 6
artikel punkt a.

Personuppgiftsgrupper
Alla uppgifter kommer från den registrerade.

Källor
Personuppgifterna som behandlas kommer enligt reglerna från den registrerade själv.

Mottagare av personuppgifter
I enlighet med reglerna överlämnas eller överförs inte uppgifterna i registret utanför
Migrationsverket.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Migrationsverket överför inte uppgifter från detta register utanför EU eller EES..

2(2)

Förvaringstid för personuppgifter
Personuppgifter som behandlas raderas enligt följande:
Uppgifterna raderas från registret efter begäran av personen i fråga eller när det inte längre
finns något skäl till att bevara dem enligt användningssyfte.
Innehållet och aktualiteten i registrets innehåll granskas dessutom vart tredje år.
De raderade uppgifterna arkiveras/förstörs genom vederbörliga metoder.

Rätt till insyn i personuppgifter
Du har rätt att av den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör
dig behandlas eller inte, och om de behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna. Du
har rätt att på begäran få sparade och behandlade personuppgifter till påseende genom
att skicka en begäran om information till företrädaren för registeransvarig som anges i denna
information eller per e-post till ämbetsverkets registratorskontor på adressen migri@migri.fi
Du kan inte se dina uppgifter direkt i Migrationsverket datasystem. Din rätt att få tillgång till
dina personuppgifter kan begränsas enligt dataskyddslagen 34 §.

Rätt till korrigering eller komplettering av uppgifter
Om du upptäcker att dina uppgifter är bristfälliga eller felaktiga kan du begära att de rättas.
I en sådan situation ber vi att du meddelar vilken uppgift som är felaktig, motiverar varför du
anser att uppgiften är felaktig och berättar hur uppgiften ska ändras, vilken uppgift som ska
kompletteras och hur.
Du har rätt att begära att dina uppgifter korrigeras eller ändras genom att skicka en
begäran om information till företrädaren för registeransvarig som anges i denna information
eller per e-post till ämbetsverkets registratorskontor på adressen migri@migri.fi

Rätt till begränsning av behandling
Om du meddelat att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att begära att behandlingen av
dem begränsas fram till dess att det säkerställts att uppgifterna är riktiga.

Anmälan om behandling av personuppgifter och rätt att
överklaga hos tillsynsmyndigheten
Om du vill lämna en anmälan om ett problem som gäller behandlingen av dina
personuppgifter ska du i första hand kontakta företrädaren för
registeransvarig/dataskyddsombud för detta register eller hos Migrationsverket
(kontaktuppgifter finns ovan). Du har även rätt att överklaga behandlingen av dina
uppgifter hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannen är tillsynsmyndigheten i Finland.
Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen http://www.tietosuoja.fi.

