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Dataskyddsbeskrivning 

 

Den registeransvarige 

 

Namn: Finlands viltcentral 

Adress: Sompiontie 1, 00730 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 029 431 2001, kirjaamo@riista.fi 

 

 

Kontaktperson i ärenden gällande registret 

 

Namn: Sauli Härkönen 

Adress: Suomen riistakeskus, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio 

Övriga kontaktuppgifter: 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi 

 

 

Registrets namn  

 

Jägarregistret 

 

 

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) datum för avlagd jägarexamen, 

3) årligen betalda jaktvårdsavgifter, 

4) jaktår, som erlagd betalning hänför sig till, 

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. 
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Författningar gällande registerföring och användning av register 

 

Om skötsel av uppgifter gällande registerföring och användning av register föreskrivs i lagen om 

jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

(621/1999), i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (allmän 

dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018), i förvaltningslagen (434/2003), i lagen om 

elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), i språklagen (423/2003) och i 

samiska språklagen (1086/2003).  

 

Finlands viltcentral kan enligt avtal ge en privat aktör uppgiften att sköta registerföring och 

användning av register. Då handlar personen under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av 

uppgifterna. Om ersättning för skada som en person orsakar vid utförandet av uppgifterna 

föreskrivs i skadeståndslagen (412/1974). 

 

 

Syftet med behandling av personuppgifter 

 

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. 

 

 

Offentlighet eller sekretess beträffande datainnehållet i registret 

 

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om offentligheten för 

och utlämnandet av uppgifter och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i 

dataskyddslagen (1050/2018) föreskrivs om behandlingen av personuppgifter. På behandlingen av 

personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18. 1 a och b i nämnda förordning. 
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Regelmässiga uppgiftskällor 

 

Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare, som meddelar uppgifterna om dem som har avlagt 

jägarexamen till jägarregistret 

 

De som redan finns i jägarregistret, som meddelar om ändringar i sina egna uppgifter som sparaats i 

jägarregistret 

 

Uppgifter om adressändringar i befolkningsdatasystemet (BDS). 

 

 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

 

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. 

 

I de fall som avses i 1 mom. får uppgifterna lämnas ut med hjälp av en teknisk användaranslutning. 

 

 

Den registrerades rättigheter 

 

Varje person har rätt att granska sina uppgifter som lagrats i systemet. Om det i de registrerade 

uppgifterna finns fel, har den registrerade rätt att kräva, att den felaktiga informationen i registret 

korrigeras utan onödigt dröjsmål. Personen har även rätt att be registerföraren ta bort alla sina 

egna uppgifter utan onödigt dröjsmål, då personen besluter att upphöra med sin jakthobby.  

 

 

Den registrerade kan ge sitt samtycke till att han eller hennes namn- och adressuppgifter överlåts 

för direktmarknadsföring inom jaktbranschen. 
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För granskning, korrigering eller avlägsnande av uppgifterna kontakta: 

 

Jägarregistrets kundbetjäning 

Öppet vardagar november-juni klockan 9–16 och juli-oktober klockan 8–17 

Telefonnummer: 029 431 2002 

E-postadress: metsastajarekisteri@riista.fi 

Postadress: Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki 

 

 

Principerna för registerskydd 

 

Endast de anställda som är behöriga (personer som arbetar med uppgifter i anknytning till Finlands 

viltcentrals jägarregister, jägarregistrets kundtjänst och upprätthållandet av systemet) och som har 

ett personligt användarnamn och lösenord har tillgång till digitalt material. Rättighet att behandla en 

persons kontaktuppgifter har därtill de personer som vid utförandet av uppgifterna i fråga har 

tjänsteansvar eller samtycke av personen i fråga. Det finns olika nivåer av användarrättigheter och 

varje användare ges tillräcklig användarrättighet, men så begränsad som möjligt, för skötsel av den 

aktuella uppgiften. 

 

 

Registret fungerar i en omgivning som är skyddad med brandvägg och andra tekniska metoder. 

Registret kontaktas via en skyddad nätanslutning. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i 

låsta utrymmen och åtkomst till uppgifterna innehas endast av de av tjänsteleverantören utnämnda 

personerna.  

 

Det manuella materialet förvaras i låsta utrymmen. 

 

 

 

 


