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Dataskyddsbeskrivning 
 

1. Registrets namn 
 

Samarbete med intressegrupper inom Ryhti-projektet för att skapa ett datasystem för den byggda miljön 
 

2. Gemensamt personuppgiftsansvariga 
 

Miljöministeriet 
Alexandersgatan 7, PB 35 
00023 Statsrådet 
Telefonväxel 0295 160 01, kirjaamo@ym.fi 

 

Finlands miljöcentral 
Ladugårdsbågen 11 
00790 Helsingfors 
Telefonväxel 0295 251 000, kirjaamo@syke.fi 

 

Begäran och förfrågningar om tillgodoseendet av rättigheter som hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter kan riktas till vilken som helst av de personuppgiftsansvariga. 

 
3. Kontaktperson i ärenden som gäller registret 

 
Jemina Suikki, specialsakkunnig, miljöministeriet 
Päivi Malmi, projektchef, Finlands miljöcentral 

 
4. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

 
Maija Seppälä, specialsakkunnig 
Tfn 0295 250017, tietosuoja@ym.fi 

 

Dataskyddsombud 
tietosuojaSYKE@syke.fi 

 

5. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter 
 

Samarbetet med intressegrupper är en viktig del av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals 
myndighetsarbete inom Ryhti-projektet. Utan intressegruppernas medverkan kan definitionen, 
konsekvensbedömningen och lagberedningen av datasystemet för den byggda miljön inte genomföras på 
ett användarorienterat sätt med beaktande av olika aktörers synpunkter. Till våra intressegrupper hör till 
exempel kommuner, landskapsförbund, statliga myndigheter, kontaktpersoner inom det egna 
förvaltningsområdet, datasystem- och programleverantörer vid kommuner och andra myndigheter, 
organisationer inom fastighets- och byggbranschen och företrädare för andra organisationer. Vi har 
kontakt med våra intressegrupper på flera olika sätt. Vi samarbetar bl.a. genom att förmedla och utbyta 
information, genomföra enkäter, ordna evenemang och möjligheter att delta samt tillsätta arbets- och 
styrgrupper. För att möjliggöra samarbete med intressegrupperna samlar miljöministeriet och Finlands 
miljöcentral in och behandlar personuppgifter om personer som företräder intressegrupperna. 
Behandlingen av uppgifter är proportionell och behövs i myndighetens verksamhet för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse (4 § 1 mom. i dataskyddslagen). Uppgifter av allmänt intresse inkluderar definition, 
utveckling och lagberedning i fråga om datasystemet för den byggda miljön. 

 
6. Vems personuppgifter behandlas och vilka uppgifter samlas in? (informationsinnehållet) 

 
 

Ympäristöministeriö 
Aleksanterinkatu 7, Helsinki 

puh. 0295 16001 
www.ym.fi 

Miljöministeriet 
Alexandersgatan 7, Helsingfors 

tfn 0295 16001 
www.ym.fi 

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus 0519456-1 PB 35, 00023 Statsrådet FO-nummer 0519456-1 
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I registret samlas uppgifter om de personer som företräder intressegrupperna inom Ryhti-projektet som 
behövs för behandlingen av personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress, arbetsplats/arbetsgivare, 
telefonnummer och tjänstebenämning eller titel/ställning. 

 
7. Mottagare av personuppgifter och kategorier av mottagare 

 
Vid miljöministeriet och Finlands miljöcentral behandlas personuppgifter av anställda som med stöd av 
sina arbetsuppgifter har behörig tillgång till uppgifterna och rätt att behandla ärendet i fråga. Dessutom 
kan uppgifterna behandlas av tjänsteproducenter som utför ett uppdrag för miljöministeriet och Finlands 
miljöcentral och av underleverantörer med vilka miljöministeriet eller Finlands miljöcentral har ingått avtal 
om behandling av uppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

 

8. Överföring av personuppgifter till tredjeländer 
 

Personuppgifter som finns i registret lämnas eller överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 
9. Skydd för personuppgifterna 

 
Den personuppgiftsansvarige har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt 
kräver detta även av dess tjänsteleverantörer. 

 
10. Hur länge lagrar vi dina uppgifter? 

 
Uppgifterna i personregistret bevaras så länge de behövs för att utföra uppgiften av allmänt intresse. 
Uppgifterna om dem som deltar i definitionsarbetet bevaras tills Ryhti-projektet avslutas. 
Personuppgifterna i fråga om enkätundersökningarna om konsekvensbedömningarna av datasystemet 
för den byggda miljön bevaras under den tid som lagberedningen av Ryhti-projektet och datasystemet för 
den byggda miljön pågår, varefter uppgifterna raderas. En persons namn- och kontaktuppgifter avförs ur 
registret om e-postutskick inte når fram till mottagaren, eller om den registrerade själv ber om det. 

 
11. Varifrån personuppgifterna kommer och vid behov huruvida de har sitt ursprung i allmänt 

tillgängliga källor 
 

Personuppgifterna samlas in från offentliga källor, t.ex. från intressegruppernas webbplatser eller via 
intressegrupperna själva. 

 

12. Den registrerades rättigheter 
 

Mer information om dataskydd och den registrerades rättigheter finns på adressen: 
https://ym.fi/sv/dataskydd 
https://www.syke.fi/sv-FI/SYKE_Info/Dataskydd 
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