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Transport- och kommunikationsverket (Traficom) är ett ämbetsverk som svarar för reglerings- och 

övervakningsuppgifter inom trafiksystemet, utvecklar trafiksäkerheten och begränsar miljöolägenheter 
som orsakas av trafiken. För denna uppgift får vi information av dig samt av andra myndigheter och vissa 
företag. Vi har gjort denna beskrivning så att du enkelt kan kontrollera vilka uppgifter Traficom samlar in, 
hur uppgifterna används samt vilka val du kan göra i fråga om uppgifter om dig. 

 

Basuppgifter om registret 

Registrets namn 

Trafik- och transportregistret  

 
Personuppgiftsansvarig  

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) 

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter  

PB 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
telefon 029 534 5000 

 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter  

PB 320, 00059 TRAFICOM 
tietosuoja@traficom.fi  
telefon 029 534 5000 

Grund och ändamål för behandlingen av uppgifter 

I 216 § i lagen om transportservice (320/2017) föreskrivs om trafik- och transportregistret. Enligt lagen 
för Traficom trafik- och transportregistret i syfte att bevilja och utöva tillsyn över tillstånd och andra 
rättigheter som gäller transporter, förbättra trafiksäkerheten, identifiera trafikmedel och beskattning 
och inteckningar som gäller dem, minska miljöpåverkan, utveckla mobilitetstjänsterna och utnyttjandet 
av dem, möjliggöra forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, främja tjänster som baserar 
sig på hantering av en persons egna uppgifter (egna data), producera myndighetstjänster inom 

transportsektorn samt uppfylla internationella förpliktelser. Traficom använder uppgifterna i registret för 
att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. 

 

 

Datainnehåll 

Uppgifter i registret  

 
 

 
 

 
 

Trafik- och transportregistret innehåller uppgifter om  

1) tillstånd för verksamhetsutövare och om anmälningspliktig verksamhet, 

2) fordon, luftfartyg, fartyg och farkoster, järnvägsmateriel samt anordningar 

som har samband med dem (trafikmedel), 

3) tillstånd, rättigheter och kompetenser som beviljats personer 
(persontillstånd). 

 
I fråga om fysiska personer får i registret föras in uppgift om 
1) namn samt personbeteckning eller födelsetid, om personbeteckning 
saknas, 

2) kön, 
3) födelsehemkommun, födelsestat och nationalitet, 
4) adress och andra kontaktuppgifter, 
5) hemkommun, 
6) modersmål och kontaktspråk, 
7) en persons död, 
8) fotografi och namnteckningsprov, 

9) företags- och organisationsnummer, om personen är en enskild 
näringsidkare. 
 
I fråga om juridiska personer (t.ex. företag) får i registret föras in uppgift om 
1) namn, hjälpfirma samt företags- och organisationsnummer, 
2) hemort, 

3) adress och andra kontaktuppgifter, 
4) kontaktspråk, 
5) verkställande direktören, ansvariga bolagsmän och ägarförhållanden, 
ansvarspersoner i övriga sammanslutningar samt deras identifieringsuppgifter 
och kontaktuppgifter. 
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I registret får dessutom i fråga om fysiska personer, juridiska personer och 
trafikmedel föras in för registrets syfte nödvändiga uppgifter om 
1) försäkringar, 
2) lagstadgade avgifter och skatter och betalningen av dem, 
3) inteckningar, 
4) konkurs, skuldsanering, företagssanering, utsökning, beslag och kvarstad, 
5) fullmakter, 

6) kortuppgifter från färdskrivare vid vägtransporter, 
7) sjömansbefattningar för personer som arbetar på finska fartyg, 
8) parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. 
  
I registret får sådana uppgifter om begångna brott och straff för dem, om 
körförbud och andra motsvarande påföljder och om påföljder som Transport- 

och kommunikationsverket påfört på grund av sin tillsynsuppgift föras in som 
är nödvändiga för fullgörandet av Transport- och kommunikationsverket  
lagstadgade uppgifter samt andra uppgifter som behövs för tillsynuppgiften.  
 

Utöver ovan nämnda allmänna uppgifter får i fråga om trafikmedel i registret 
föras in 
1) uppgifter av teknisk och kommersiell art, 

2) registerbeteckning och andra uppgifter om identifiering och numrering, 
3) uppgift om hemort och användningsområde, 
4) konstruktionsuppgifter, 
5) historiska uppgifter, 
6) uppgifter om godkännande, besiktning och klassificering samt andra 
tekniska granskningar, 
7) uppgift om myndighetsinspektioner, 

8) uppgift om ägare, innehavare, användare och övriga registreringsuppgifter, 
9) uppgifter om tagande i och ur bruk samt om temporärt bruk, 
10) uppgifter om användningsändamål och innehav, 
11) uppgifter om användningsbegränsning och användningsförbud, 
12) uppgifter om underhåll och vem som ansvarar för detta, 
13) uppgifter om tillgrepp. 

 

I fråga om persontillstånd får i registret föras in 
1) uppgift om beviljade och återkallade tillstånd, villkor och dispens i samband 
med dem, 
identifikationskod, giltighetstid, ändringar samt uppgifter om ansökningar om 
tillstånd som avslagits, 
2) uppgift om vem som beviljat tillståndet och i vilken stat, 

3) uppgifter om ansökningar om tillstånd, behörigheter, godkännanden eller 
kompetenser och behandlingen av dem, om utbildning och erfarenhet samt 
om prov och bedömningar, 
4) uppgift om den språkkunskap som behövs, 
5) uppgifter om hälsotillstånd och om undersökningar av läkare och 
psykologer, 
6) uppgifter om beviljande av sådana kort, brev 

och intyg som motsvarar tillstånd, behörigheter, godkännanden och 
kompetenser samt om att de återkallats, förkommit eller förstörts, 
7) andra uppgifter som enligt Europeiska unionens lagstiftning och 
internationella fördrag ska föras in i en trafikmyndighets register. 
 

Av ovan nämnda uppgifter är personens ansiktsbild, som används för digital 

identifiering, och uppgifter om hälsotillstånd sådana särskilda kategorier av 
personuppgifter som avses i artikel 9 i dataskyddsförordningen. 

Registrets 
informationskällor 
(varifrån uppgifter 
erhålls) 

För fullgörandet av sina uppgifter får Traficom uppgifter av de registrerade 
själva. Dessutom har Traficom trots sekretessbestämmelserna rätt att av 
myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift få den information 
som är nödvändig för verket för fullgörande av dess uppgifter. Rätten att få 

information gäller också brottsregistret och bötesregistret.  
 
Traficom får dessutom information av dem som söker eller innehar tillstånd 
för verksamhetsutövare eller persontillstånd och av dem som bedriver 
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anmälningspliktig verksamhet som enligt lagen ska göra en anmälan om sin 
verksamhet till Traficom. 
 
Uppgifter samlas även in av bland annat 
1) tillverkare och importörer av trafikmedel och motorer för dem samt deras 
företrädare, 
2) läroanstalter, utbildare och examinatorer, 

3) läkare och psykologer samt sammanslutningar och inrättningar som 
bedriver hälso- och sjukvård, 
4) dem som tillverkar och behandlar certifikat och kort, 
5) dem som bedriver järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland, 
6) dem som utför registreringsuppgifter, bedriver besiktningsverksamhet, 
beviljar enskilda godkännanden samt andra som slutit avtal med Transport- 

och kommunikationsverket, 
7) trafikförsäkringscentralen och försäkringsbolag, 
8) redare och rederier.  
 

Förvaringstiden för 
personuppgifter 

Uppgifter som förts in i registret raderas enligt följande: 
1) uppgifter om tillstånd för verksamhetsutövare sex år efter att tillståndet 

återkallats eller upphört, 
2) personuppgifter som hänger samman med ett trafikmedel tio år efter att 
trafikmedlet slutligt har avförts ur registret, 
3) uppgifter om persontillstånd sedan en personuppgift har blivit obehövlig 
med tanke på sitt syfte, dock senast tio år efter att tillståndets giltighetstid 
löpt ut, 

4) uppgifter om behörighet i järnvägstrafiken tio år efter att tillståndets 
giltighetstid löpt ut, 
5) uppgifter om sjömäns sjötjänstgöring, utbildning och kompetenser 70 år 
efter att de registrerats, 
6) personuppgifter senast tio år efter personens död, om inte uppgifterna 
redan raderats på någon annan grund, 
7) uppgifter om brott och om brottspåföljder genast då de har blivit 

obehövliga, eller senast tio år efter att beslutet vunnit laga kraft, 
8) en uppgift som konstaterats vara felaktig eller felaktigt införd fem år efter 

att felet upptäcktes, om uppgiften behöver bevaras för att trygga den 
registrerades, någon annan parts eller den registeransvariges rättigheter, 
9) ett verksamhetsförbud som meddelats den registrerade eller en uppgift om 
någon annan administrativ åtgärd som Trafiksäkerhetsverket eller polisen 
vidtagit, tio år efter att beslutet vunnit laga kraft, 

10) uppgifter om den registrerades hälsotillstånd genast då de har blivit 
obehövliga med tanke på sitt syfte. 
 
Om en uppgift är nödvändig för skötseln av Traficoms uppgifter, får den 
lämnas kvar i registret.  
 

 

Behandling av uppgifter 

Mottagarna och 

kategorier av 
mottagare av 
personuppgifterna (Till 

vem uppgifter lämnas 
ut) 

Trafik- och transportregistret är i regel offentligt. Traficom lämnar ut offentliga 

uppgifter till privatpersoner, företag och myndigheter om inget annat följer av 
den registrerades rätt att förbjuda utlämnande av sina uppgifter. 
 

Uppgifter ur trafik- och transportregistret lämnas ut för följande 
användningsändamål:  
Enligt 226 § i lagen om transportservice är följande uppgifter allmänt 
tillgängliga i trafik- och transportregistret och tillgängliga i sådan maskinläsbar 

form att de är lätta att bearbeta via en anslutning som skapas i datasystemet: 
1) uppgifter om giltiga tillstånd för verksamhetsutövare och om tillståndens 
identifieringsnummer, tillståndshavarens namn, kontaktuppgifter för 
verksamheten samt motsvarande uppgifter om anmälningspliktig verksamhet, 
2) de uppgifter som förts in i registret så att uppgifterna inte kan kopplas till 
någon fysisk eller juridisk person. 
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Enligt 227 § i lagen om transportservice har var och en rätt att i enskilda fall 
få följande uppgifter: 
- på basis av företags- och organisationsnummer uppgift om 
namn och kontaktuppgifter för en innehavare av tillstånd för 
verksamhetsutövare samt tillståndets nummer och giltighetstid och 
ansvarspersonens namn, eller, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, 
på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan 

identifieringsuppgift, uppgift om verksamhetsutövarens namn och 
kontaktuppgifter till arbetet, 
- på basis av registreringsnummer eller tillverkningsnummer 
uppgift om trafikmedlet samt dess ägares och innehavares, användares och 
deras företrädares namn, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om 
besiktning, beskattning, inteckningar och försäkringstagare, 

- på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon 
annan identifieringsuppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett 
trafikmedel eller om något annat persontillstånds giltighet och omfattning. 
Dessa uppgifter lämnas ut bland annat via offentliga tjänster för enskilda 

förfrågningar. 
 
Enligt 228 § i lagen om transportservice får Traficom lämna ut sådana 

uppgifter som avses i 227 § för ändamål som har samband med transporter 
även för andra än enskilda fall enligt följande:  
1) för tillhandahållande och utveckling av trafiktjänster, 
2) för enkäter och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt 
andra adress- och datatjänster, 
3) för uppdatering av kontaktuppgifter och uppgifter om trafikmedel i 
kundregister, 

4) för andra motsvarande ändamål som den registeransvarige godkänner. 
 
Enligt 229 § i lagen om transportservice får Traficom i enskilda fall lämna ut 
uppgifter för sådan utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att 
utveckla och tillhandahålla trafiksystem och trafiktjänster, öka medvetenheten 
om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster samt förbättra 

trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken. 

 
Med stöd av 230 § i lagen om transportservice har Traficom trots 
sekretessbestämmelserna rätt att till andra myndigheter och till andra som 
sköter lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur registret som är 
nödvändiga för att fullgöra av deras lagstadgade uppgifter. 
 

Traficom får på sin webbplats publicera personförteckningar över vissa yrkes- 
och verksamhetsutövare, om det finns en lagstadgad skyldighet att publicera 
dessa eller personen har gett sitt uttryckliga och specifika samtycke som kan 
tas tillbaka.  
 
Uppgifter får även lämnas ut för journalistiska syften, historisk eller 
vetenskaplig undersökning eller ett annan med dessa jämförbart syfte, om 

förutsättningar för utlämnande av uppgifter enligt lagen om transportservice, 
Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen och 
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreligger. 

Behandling av 

personuppgifter för den 

personuppgiftsansvarig
es räkning 

Traficom har genom avtal överfört uppgifter i anslutning till beviljande av 

körrätt, kundtjänst och registrering till privata aktörer.  

 

Överföring av 
personuppgifter till 
tredjeländer utanför EU 

Traficom har rätt att lämna uppgifter vidare till myndigheter och för skötsel av 
myndighetsuppgifter i utlandet, om utlämnandet baserar sig på lag, på en 
förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland 
eller på Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om personuppgifter överförs 

utanför EES-området, ska förutsättningarna i kapitel V i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning uppfyllas. En annan myndighet som mottagit uppgifter 
ur trafik- och transportregistret får lämna uppgifterna vidare på samma 
villkor. 
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Behandling av 
personuppgifter för ett 
annat ändamål än det 
för vilket uppgifterna 
ursprungligen samlades 
in 

Traficom använder inte informationen för andra uppgifter än de som enligt lag 
ankommer på Traficom.  

Automatiskt 
beslutsfattande och 
profilering 

Traficom använder sig inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.  

 
 

Den registrerades rättigheter 

Rätt att få tillgång till 

uppgifter om sig själv 
Den registrerade har rätt att få veta huruvida Traficom behandlar personuppgifter 

som rör honom eller henne samt få tillgång till de personuppgifter som rör honom 
eller henne som Traficom behandlar.  

Rätt till rättelse Den registrerade har rätt att kräva att Traficom rättar felaktiga personuppgifter 
som rör honom eller henne eller kompletterar ofullständiga personuppgifter. 

Rätt att göra 
invändningar  

Den registrerade har enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen rätt att förbjuda att 
hans eller hennes uppgifter används för direktmarknadsföring.  
Dessutom har fysiska personer med stöd av 231 § i lagen om transportservice rätt 
att förbjuda att deras personuppgifter lämnas ut via ett öppet gränssnitt samt för 
ändamål som har samband med transporter och för utvecklings- och 
innovationsverksamhet. En fysisk person har dessutom rätt att förbjuda att hans 

eller hennes kontaktuppgifter lämnas ut i enskilda fall.  
Juridiska personer har rätt att förbjuda att deras uppgifter lämnas ut för 
utvecklings- och innovationsverksamhet.  
 

Rätt att lämna in 
klagomål till en 
tillsynsmyndighet 

Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne 
eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning har rätt att lämna in 
ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Rätten påverkar inte något annat 
administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. 

 

Rätt till dataportabilitet  

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i trafik- och 
transportregistret är fullgörande av en rättslig förpliktelse, och därför tillämpas 
inte denna rättighet vid Traficom.  

 
Rätt till radering 
 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i trafik- och 
transportregistret är fullgörande av en rättslig förpliktelse, och därför tillämpas 
inte denna rättighet vid Traficom.  

 

 

 
 

 
 

 
  


