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Grunduppgifter om registret
Registrets namn
Register över sjöfartens utsedda besiktningsmän, skeppsmätare och MARPOL-inspektörer

Personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsTransport- och kommunikationsverket (Traficom) ansvarige
PB 320, 00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
telefon 029 534 5000

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges dataskyddsansvarig
PB 320, 00059 TRAFICOM
tietosuoja@traficom.fi
telefon 029 534 5000
Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter
I lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) finns bestämmelser om behörigheten för utsedda besiktningsmän (38 §) och om utsedda skeppsmätare (64 och 65 §). I miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) finns bestämmelser om uppgifterna och behörigheterna för utsedda inspektörer (s.k. MARPOL-inspektörer) (4 kap 9 § och 13 kap 2 §).
Transport- och kommunikationsverket Traficom behandlar uppgifterna om besiktningsmän, skeppsmätare och MARPOL-inspektörer i sina lagstadgade uppgifter som gäller besiktningar, inspektioner och
skeppsmätningar av fartyg samt om förvaringen av dessa dokument samt uppfyllandet av de internationella skyldigheter som binder Finland. Till denna del grundar sig behandlingen av personuppgifter på
Traficoms lagstadgade myndighetsuppdrag (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel (6(1)(c)).
För- och efternamn, telefonnummer och hemkommun för personer i ovan nämnda roller publiceras på
Traficoms webbplats i de fall där den registrerade gett sitt samtycke till publikationen av uppgifterna.
Uppgifterna publiceras för att kunderna ska kunna kontakta den registrerade direkt för att komma överens om besiktningar och skeppsmätningar. Behandlingsgrunden för publiceringen av personuppgifterna
är personernas uttryckliga samtycke (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel (6(1)(a)).
Den registrerade kan återkalla sitt samtycke till publiceringen av uppgifterna genom att anmäla det per
e-post till Traficom på adressen kirjaamo@traficom.fi.

Om ditt meddelande har känsligt, konfidentiellt eller annars sensitivt innehåll, ber vi dig att använda Traficoms säkra e-post.

Datainnehåll
Registrets uppgifter

Traficom upprätthåller ett register som innehåller uppgifter om personer som
utsetts till och har behörighet att utföra myndighetsuppdrag. Utsedda besiktningsmän, utsedda skeppsmätare och MARPOL-inspektörer är registrerade.
1. För Traficoms myndighetsuppgifter behandlas följande personuppgiftsgrupper:
•
Förnamn, efternamn och personbeteckning
•
Kontaktinformation (postadress, telefonnummer och e-postadress)
2. Om behöriga besiktningsmän, skeppsmätare och MARPOL-inspektörer
publiceras följande uppgifter:
•
•
•

För- och släktnamn
Ort
Telefonnummer
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Uppgifterna publiceras på webbplatsen: https://www.traficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?toggle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&toggle=Aluksenmittaajat

Informationskällor för
registret (varifrån
uppgifterna härstammar)
Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna erhålls från den registrerade. De skickas till Traficom direkt antingen per e-post eller med pappersblankett.

Personuppgifterna förvaras under den tid förordnandet gäller. Förordnandet
och de dokument som hör ihop med beviljandet av det förvaras permanent i
Traficoms arkiv.

Behandling av uppgifterna
Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifterna (till
vem lämnas uppgifterna ut)
Behandling av personuppgifterna för
den personuppgiftsansvariges räkning
Överföring av personuppgifter till
tredje länder utanför
EU
Behandling av personuppgifterna för
annat ändamål än insamlingsändamålet
Automatisk beslutsfattning och profilering

På registret tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas uppgifter
(621/1999). De registrerades uppgifter publiceras delvis på Traficoms webbplats med de registrerades samtycke.

Uppgifterna behandlas inte för Traficoms del. Endast Traficoms egen personal
behandlar uppgifterna i Traficoms system.

-

De behandlas inte för annat ändamål än insamlingsändamålet.

Ingen automatisk beslutsfattning och profilering.

Den registrerades rättigheter
Om användning av rättigheter
Den registrerade kan använda sina rättigheter genom att skicka sin begäran till den personuppgiftsansvarige per e-post eller post. Kontaktuppgifterna hittas i dataskyddsbeskrivningens punkt "Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige".
Besvärsrätt till tillsynsmyndigheten
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot den gällande lagstiftningen, kan du
överklaga hos Dataombudsmannens byrå.
Dataombudsmannens byrå
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
tfn 029 566 6700
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Rätt att få tillgång till Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige
om huruvida den registrerades uppgifter behandlas eller inte behandlas och
egna uppgifter
om de behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvariga utan oskäligt
dröjsmål korrigerar inexakta och felaktiga personuppgifter om den registrerade.

Rätt att göra invändningar

I situationer där behandlingen av personuppgifterna baserar sig på allmänt intresse, ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige eller den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifterna.
I det här fallet behandlas personuppgifterna utifrån den lagstadgade uppgiften
och den registrerades uttryckliga samtycke, så den registrerade har inte rätt
att motsätta sig behandlingen av uppgifterna.

Rätt att begränsa be- Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, om
handlingen av perbehandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifsonuppgifter

terna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning, om den
personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen
med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om den registrerade har
invänt mot behandlingen och väntar på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade
skäl.

Rätt till dataportabili- Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller
henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i
tet

ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att
överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den
personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta,
om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker
automatiserat.
Till den del personuppgifterna i det här fallet behandlas för att sköta myndighetens lagstadgade uppgift har den registrerade inte rätt att få sina uppgifter
överförda från ett system till annat.

Rätt till radering

I de situationer där behandlingen av personuppgifterna baserar sig på annan
rättsgrund än på efterföljandet av en lagstadgad skyldighet har den registrerade rätt att begära att personuppgifterna avlägsnas. De begärda uppgifterna
avlägsnas ifall den personuppgiftsansvarige inte har någon annan lagenligt
grund att neka till avlägsnandet än den lagstadgade skyldigheten att bevara
uppgifterna.
I detta fall kan den registrerade använda sina rättigheter till den del uppgifterna behandlas utifrån samtycke (att uppgifterna publiceras på webbplatsen).

3

