DATASKYDDSBESKRIVNING
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 13 och 14

Nr

8.11.2018

Informerande av personer som fyller 18 år om behållande av finskt medborgarskap

Personuppgiftsansvarig
Migrationsverket
PB 10
00086 MIGRATIONSVERKET

Kontaktperson för registret
Namn: Ulla Vainikka
Telefonnummer: +358 295 433 431
E-post: kany.virkaposti@migri.fi

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud
Namn: Kaj Välimäki
Telefonnummer: +358 295 433 431
E-post: tietosuojavastaava@migri.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med registret är att informera om behållande av finskt medborgarskap samt att informera i
god tid om de omständigheter under vilka en person förlorar finskt medborgarskap direkt med
stöd av lagen när han eller hon fyller 22 år.
Ur befolkningsdatasystemet tas årligen ut uppgift om de personer som antecknats som finska
medborgare och som ifrågavarande år fyller 18 år och för vilka i befolkningsdatasystemet antecknats en adress där personen är anträffbar. Uppgift om personer som har haft hemkommun i
Finland sammanlagt minst sju år tas inte ut. Personer om vilka uppgift tagits ut ur befolkningsdatasystemet meddelas en anvisning om hur de ska förfara för att behålla finskt medborgarskap när
de fyller 22 år. Anvisningen meddelas det år då personen fyller 18 år.

Rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Grunden för behandlingen av personuppgifter är en rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6.1 c
i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det är frågan om den personuppgiftsansvariges lagstadgade uppgift att meddela personer om risken att förlora sitt finska medborgarskap och om möjligheten att behålla sitt medborgarskap (37 § 2 mom. i medborgarskapslagen).
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Kategorier av personuppgifter
Specifikationsuppgifter om personen: personbeteckning, namn, magistratens kod, adress i Finland eller utomlands (stadigvarande, tillfällig eller postadress), senaste flyttningsdatum och eventuella begynnelse- och slutdatum för olika adresser, modersmål.
Personer vars adressuppgifter omfattas av en spärrmarkering sorteras skilt för sig.

Uppgiftskällor
Personuppgifterna tas ut ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Mottagare av personuppgifter
Mottagarna av personuppgifterna är sådana handläggare vid Migrationsverkets medborgarskapsenhet som svarar för informeringen och upprättandet av anvisningen samt en utomstående
tjänsteleverantör som svarar för postandet av anvisningen.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga personuppgifter utlämnas eller överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förvaringstid för personuppgifter
Personuppgifterna förvaras inte. Efter att anvisningen har meddelats avlägsnas personuppgifterna, och endast uppgifter om urvalsvillkoren och tidpunkten arkiveras i Acta-systemet tills vidare
permanent. Acta är det elektroniska ärendehanteringssystemet för inskrivning, handläggning och
arkivering av Migrationsverkets ärenden.

Rätten till tillgång till personuppgifter
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att hans eller
hennes personuppgifter behandlas eller att de inte behandlas, och om personuppgifterna behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna. Den registrerade har rätt att på begäran få se de
personuppgifter som registrerats och som behandlas. Begäran om information ska skickas till
den ovannämnda kontaktpersonen hos den personuppgiftsansvarige till Migrationsverkets registratorskontor. Kontaktuppgifter för registratorskontoret: e-post: migri@migri.fi, postadress: PB
10, 00086 MIGRATIONSVERKET.

Rätten att rätta eller komplettera uppgifter
Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du begära att de korrigeras. I ett sådant fall
ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig eller bristfällig och motivera varför den är det. Vi
ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter
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Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av
uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

Anmälan om behandling av personuppgifter och rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten
Om du vill anmäla ett missförhållande i behandlingen av dina personuppgifter, ska du i första
hand kontakta kontaktpersonen eller dataskyddsombudsmannen hos den personuppgiftsansvarige (se kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att göra en anmälan om behandlingen av dina
personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannen tillsynsmyndigheten i Finland. Kontaktuppgifter för dataombudsmannen: e-post: tietosuoja@om.fi, postadress: PB 800, 00521
Helsingfors.

