
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

    Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 § 
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet 
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
30.4.2018 

 
 

1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Finlands viltcentral 

Adress 

Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

tnf 029 431 2001, kirjaamo@riista.fi 

2 
Kontakt- 
person i  
ärenden 
gällande 
registret 

Namn 

Sauli Härkönen 
Adress 

Finlands viltcentral, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

tfn 029 431 2104 

sauli.harkonen@riista.fi 

3 
Registrets 
namn 

Jägarregistret 

4 
Ändamål 
med behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 
 
 
 
 
 
 

Enligt 7 a § 1 i mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) för Finlands viltcentral 
med hjälp av automatisk databehandling ett register över jägare (jägarregister). Jägarregistret 
används för planering av jägarnas utbildning och för rådgivning, för planering av användningen av 
viltbestånden, för ledning av och tillsyn över jaktvårdsföreningarnas verksamhet, för uppföljning av 
jaktvårdsavgifterna, för tillsyn över jakten samt för forskning och för uppgörande av statistik. 
Dessutom används jägarregistret för utredning av totalantalet personer som har betalat 
jaktvårdsavgift och som adressförteckning för utsändning av inbetalningskort för jaktvårdsavgift. 

 

 

 

5 
Registrets 
datainnehåll 

Enligt 7 b § 1 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift antecknas i jägarregistret för varje 
jägare följande uppgifter: 

1) fullständigt namn, adress, hemkommun, nationalitet och personbeteckning, 

2) tidpunkt för avlagd jägarexamen, 

3) årligen betalda jaktvårdsavgifter, 

4) det jaktår som en betald avgift avser, 

5) den jaktvårdsförening som jägaren är medlem i, 

6) uppgifter om skjutprov som avlagts med godkänt resultat, 

7) jaktförbud som är i kraft, 

8) eventuellt samtycke till att namn- och adressuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring, 

9) jägarnummer och språkkod för tidningen Jägaren, 

10) sådana funktionärsuppgifter som avses i 19 och 20 § i viltförvaltningslagen, 

11) uppgifter om jägarnas gruppförsäkring. 

 

Enligt 7 b § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift avförs den som under de fem 
senaste jaktåren inte har betalat jaktvårdsavgiften ur registret före utgången av det följande året. 

 



6 
Regelmässi- 
ga uppgifts- 
källor 

Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare, som meddelar uppgifterna om dem som har avlagt 
jägarexamen till jägarregistret. 

 

De som redan är i jägarregistret och meddelar om ändringar i sina uppgifter i jägarregistret. 

 

Uppgifter om adressändringar i befolkningsdatasystemet  
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7 
Regelmäs- 
sigt utläm- 
nande av 
uppgifter 

Enligt 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift: 

 

Den registeransvarige får trots sekretessbestämmelserna lämna ut behövliga uppgifter ur 
jägarregistret 

1) till det försäkringsbolag som sköter jägarnas gruppförsäkring för skötseln av de 
försäkringsärenden som avses i denna lag, 

2) till jord- och skogsbruksministeriet för planering av användningen av viltbestånden, 

3) till jaktvårdsföreningarna för planering av användningen av viltbestånden, uppföljning av 
jaktvårdsavgifterna, planering av jägarnas utbildning och rådgivning, 

4) till de aktörer som avses i 88 § 1 och 2 mom. i jaktlagen och till jaktvårdsföreningarna för tillsyn 
över jakten, 

5) till polisen och Forststyrelsen för tillståndsprövning, och 

6) till Naturresursinstitutet för forskning och för uppgörande av statistik. 

 

Den registeransvarige får trots sekretessbestämmelserna mot skälig avgift lämna ut i jägarregistret 
antecknade personers namn- och adressuppgifter också för direktmarknadsföring inom 
jaktbranschen, om den registrerade har gett sitt samtycke till detta. 

 

Bestämmelser om behandling av registeruppgifter i övrigt finns i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet och i personuppgiftslagen. 

 

I de fall som avses i 1 mom. får uppgifterna lämnas ut genom en teknisk anslutning. 

 

 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 

Uppgifter översänds inte. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Förvaring i låst utrymme. 

B ADB-register 

Endast arbetstagare med rättighet därtill (Jägarregistrets kundtjänst och systemunderhåll) har, med 
personlig användarkod och personligt lösenord, tillgång till det digitala materialet. 
Användarrättigheter finns på olika nivåer och för varje användare ges en användarrättighet som är 
tillräcklig för att sköta uppgiften, men så begränsad som möjligt.   

10 
Gransknings- 
rätt 

Varje person har rätt att kontrollera de uppgifter som finns i systemet. För granskande av uppgifterna 
kontakta: 

Jägarregistrets kundbetjäning 

Öppet: vardagar november-juni: klockan 9 - 16 och juli-oktober klockan 8 - 18  

Telefonnummer: 029 431 2002 

E-post adress: metsastajarekisteri@innofactor.com 

Postadress: Metsästäjärekisteri / Jägarregistret, PB 22, 00331 Helsingfors 

 



11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

Varje person har rätt att kontrollera de uppgifter som finns i systemet och kräva att en felaktig uppgift 
i systemet korrigeras utan obefogat dröjsmål. För korrigering av uppgifter kontakta: 

Jägarregistrets kundbetjäning 

Öppet: vardagar november-juni: klockan 9 - 16 och juli-oktober klockan 8 - 18 

Telefonnummer: 029 431 2002 

E-post adress: metsastajarekisteri@innofactor.com 

Postadress: Metsästäjärekisteri / Jägarregistret, PB 22, 00331 Helsingfors 

12 
Övriga rättig- 
heter med 
anknytning 
till behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 

 - 

 


