
UTÖVANDE AV RÄTT TILL INSYN                                                         Bilaga
ANNAT YRKANDE
SKRIFTLIGT INTYG

Personbeteckning (eller födelsedatum, -ort) Gatuadress, postanstalt, postnummer och telefonnummer

Efternamn (även ett tidigare efternamn) Alla förnamn (även ett tidigare förnamn)

Jag begär att få tillgång till uppgifter som gäller mig i följande register vid Gränsbevakningsväsendet (begäran ska framställas personligen och
identiteten ska bekräftas hos gränsbevakningsmyndigheten):

Registret för gränsbevakningsverksamheten

Sjöräddningsregistret

Utlänningsregistret
  Annat personregister vid Gränsbevakningsväsendet:

Jag har inte utövat rätten till insyn i detta
register tidigare

Jag har tidigare kontrollerat uppgifterna i detta register

Inskränkningar i rätten till insyn
Enligt 34 § i dataskyddslagen har den registrerade inte rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om honom eller henne om
1) lämnandet av informationen kan skada den nationella säkerheten, försvaret eller allmän ordning och säkerhet eller försvåra
förebyggande eller utredning av brott,
2) lämnandet av informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för den registrerades eller någon annans
rättigheter, eller
3) personuppgifterna används för tillsyns- och kontrolluppgifter och det är för att trygga ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse för
Finland eller Europeiska unionen nödvändigt att informationen inte lämnas ut.

Om endast en del av de uppgifter som gäller den registrerade är sådana att de enligt vad som nämns ovan inte omfattas av rätten som avses i
artikel 15 i dataskyddsförordningen, har den registrerade rätt att få tillgång till de övriga uppgifterna som rör honom eller henne.

Den registrerade ska underrättas om orsakerna till begränsningen, om detta inte äventyrar syftet med begränsningen.

Om den registrerade inte har rätt att ta del av uppgifter som samlats in om honom eller henne, ska uppgifterna som avses i artikel 15.1 i
dataskyddsförordningen lämnas till dataskyddsombudet på begäran.

Enligt 28 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål får den registrerades rättigheter begränsas om det med beaktande av den
registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att
1) undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av
straffrättsliga påföljder,
2) trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter,
3) skydda den allmänna säkerheten,
4) skydda den nationella säkerheten, eller
5) skydda andra personers rättigheter.

Enligt 24 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål kan den registrerades rätt till insyn helt eller delvis skjutas upp, vägras till den
del det är nödvändigt på de grunder som nämns i 28 §. Om den registrerades rätt till insyn skjuts upp, begränsas eller vägras, ska den
personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål informera den registrerade om detta genom ett skriftligt intyg. Även grunderna för uppskovet,
begränsningen eller vägran ska uppges, utom i det fall att lämnandet av denna information skulle äventyra syftet med vägran eller
begränsningen. Om den personuppgiftsansvarige inte inom tre månader efter att begäran framställts har gett den registrerade ett skriftligt svar,
betraktas detta som att insyn har vägrats.

Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dennes rätt att lämna in en begäran om åtgärder till dataombudsmannen på
grund av att rätten till insyn skjutits upp, begränsats eller vägrats samt om dennes rätt att i enlighet med 29 § utöva rätten till insyn via
dataombudsmannen. Den registrerade har motsvarande rätt även enligt 34 § i dataskyddslagen.

Enligt 51 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål har den registrerade inte heller rätt till insyn i fråga om personuppgifter som
avses i 12 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet eller sådana uppgifter om Gränsbevakningsväsendets
taktiska eller tekniska metoder, observationsuppgifter, uppgifter om informationskällor eller uppgifter som används för teknisk undersökning, som
ingår i de personuppgifter för utredning av brott samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och för förebyggande och avslöjande av
brott som avses i 8–11 §.

Enligt 21 § i dataskyddslagen och 29 och 56 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål har den registrerade rätt att be
dataombudsmannen kontrollera lagenligheten i personuppgifter och behandlingen av dem.

Dataombudsmannens byrå, PB
800, 00521 Helsingfors
Bangårdsvägen 9, 6 vån.,00520 Helsingfors E-
post (registratorskontoret):tietosuoja@om.fi
https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetu-ntoimisto



Annat yrkande:

Rättelse av personuppgifter

Komplettering av personuppgifter

Radering av personuppgifter

Motivering:

Datering (ort och datum) Underskrift

MYNDIGHETENS ANTECKNINGAR
Identiteten har bekräftats

Handling:

Ort, datum och underskrift

Namnförtydligande:

UPPGIFTER OM AVGÖRANDET AV ÄRENDET

RÄTT TILL INSYN

ANNAT YRKANDE

Datum Beslutsfattarens namn

Tjänsteställning Namnförtydligande

ÅTGÄRDSBEGÄRAN TILL DATAOMBUDSMANNEN
Jag begär att dataombudsmannen kontrollerar lagligheten i behandlingen av personuppgifterna.

Specificering av begäran:

Datum Namn på personen som framställt begäran samt underskrift

Tjänsteställning Namn på personen som mottagit begäran samt underskrift

Yrkandet har godkänts Yrkandet
har godkänts delvis Yrkandet har
avslagits

Motivering (partsoffentlig efter prövning):

Rätten till insyn har inte begränsats Rätten till insyn
har:

skjutits upp (om ett svar inte ges inom 1 månad)
begränsats
vägrats (oklar identitet)

Motivering (partsoffentlig efter prövning):

Antal sidor i utskriften

Namnet på personen som sökt uppgifterna, personens tjänsteställning och namnförtydligande Datum då registerförfrågan gjorts

Åtgärden är avgiftsfri
Åtgärden är avgiftsbelagd (omotiverad/orimlig begäran) Grunder för avgiften:

Ersättning i euro


