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10.5.2021 

Helelektriska bilar TRAFICOM/509662/02.03.00/2021 

 

Undersökningsmaterial för uppföljningsundersökning av 
anskaffningsstödet för helelektriska bilar 

 

Personuppgiftsansvarig 

Transport- och 

kommunikationsverket 

(Traficom) 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige 

PB 320, 00059 TRAFICOM 

registrator@traficom.fi  

telefon 029 534 5000 

 

Kontaktuppgifter till den 

personuppgiftsansvariges dataskyddsombud 
PB 320, 00059 TRAFICOM 

tietosuoja@traficom.fi telefon 029 

534 5000 

 

Om ditt meddelande innehåller känsligt, sekretessbelagt 

eller annars sensitivt innehåll eller en personbeteckning, ber 

vi dig använda Traficoms säkra e-post. 

Grunden för och ändamålet med behandlingen av uppgifter 

Anskaffningsstödet för elbilar trädde i kraft i början av 2018. Den som köpte eller 

långtidshyrde en ny elbil kunde få ett statligt anskaffningsstöd på 2 000 euro under 

perioden 2018–2021. I egenskap av statsbidragsmyndighet är Transport- och 

kommunikationsverket Traficom enligt 36 § i statsunderstödslagen (688/2001) skyldigt att 

följa resultaten och ändamålsenligheten i fråga om användningen av statsunderstöd som 

det beviljat samt deras verkningar på konkurrensen och olika befolkningsgruppers ställning 

liksom deras miljökonsekvenser och andra verkningar. Som en del av denna skyldighet 

genomför Traficom en uppföljningsundersökning för att utreda effekterna av 

anskaffningsstödet för helelektriska bilar. Som en del av uppföljningsundersökningen görs 

en enkätundersökning bland personer som gjort en första registrering av en helelektrisk bil 

under perioden 01/2018–04/2022, och denna dataskyddsbeskrivning gäller 

enkätundersökningen i fråga. Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679 artikel 6.1 c): 

”Behandlingen [av personuppgifter] är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 

åvilar den personuppgiftsansvarige”. 

 
Målet med undersökningen är bland annat att utreda motiven för att köpa en helelektrisk 

bil, de miljöeffekter som uppnåtts med hjälp av anskaffningsstödet för helelektriska bilar 

samt effekterna på resvanorna. Av undersökningsmaterialet sammanställs 

forskningsrapporter, som publiceras i Traficoms publikationsserie. Undersökningsmaterialet 

kan användas i framtiden för jämförelser med undersökningsmaterial från motsvarande 

enkätundersökningar. 

 
Inga känsliga uppgifter behandlas i enkäten, svaren kopplas inte till enskilda personer och 

uppgifter om dem som besvarat enkäten överförs inte till Traficom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tietosuoja@traficom.fi
https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
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Datainnehåll 

Informationsmater

ial som behandlas 
En inbjudan till undersökningen skickas per brev. Traficom ansvarar 

för att skicka breven. I brevet finns en länk till en webblankett som 

administreras av tjänsteleverantören och som mottagaren använder 

för att svara på enkäten. Mottagarna av enkäten är ett urval 

personer som gjorde en första registrering av en helelektrisk bil 

under perioden 2018–2021. 

 
Följande uppgifter samlas in i enkäten: 

 

- Demografiska bakgrundsuppgifter 

- Antalet personbilar i hushållet nu och före anskaffningen av 

en helelektrisk bil 

- Antalet personbilar i hushållet före anskaffningen av en ny bil 

- Undersökningsmaterial. 

 
Det är frivilligt att besvara enkäten. 

 
Tjänsteleverantörens tjänsteplattform använder kakor som är 

nödvändiga för funktionen1
 och samlar med hjälp av dem in de 

uppgifter som anges nedan. Dessa kakor anknyter till tjänstens 

funktion och kvalitetsuppföljning. 

Informationskällor 

för det 

informationsmateria

l som behandlas 

(varifrån får man 

uppgifterna) 

Trafik- och transportregistret används som källa för 

kontaktuppgifterna i enkätdelen av uppföljningsundersökningen 

gällande anskaffningsstödet för helelektriska bilar. I övrigt kommer 

undersökningsmaterialet från respondenterna själva. 

Förvaringstid för 

personuppgifter 

Uppgifterna sparas tills undersökningarna är slutförda, men högst 

till den 31 december 2022. 

 

Undersökningsmaterialet lagras i ämbetsverkets 

dokumenthanteringssystem så länge som det är nödvändigt med 

tanke på grunden för behandlingen, dock högst 10 år. Av 

undersökningsmaterialet framgår inte IP-adresser eller 

personuppgifter som sparats med hjälp av kakor. Rapporter som 

skapats utifrån undersökningsmaterialet kan sparas i mer än 10 år, 

men resultaten i rapporterna kan inte kopplas till enskilda 

enkätsvar. 

 

                                       

1 1 Om dataskyddet på Taloustutkimus webbplats: 

https://www.taloustutkimus.fi/tietosuoja.html#evastekaytantomme (på finska). 

 

Behandling av uppgifter 

Mottagare och 

mottagargrupper 

för personuppgifter 

(vart uppgifterna 
överlåts) 

Uppgifterna kan lämnas ut endast inom de gränser som lagstiftningen 
förpliktar till och tillåter, eller med den registrerades samtycke. 

Behandling av 
personuppgifter för 
den personuppgifts-

Taloustutkimus Oy (FO-nummer 0114711-9) fungerar som 
personuppgiftsbiträde. 

https://www.taloustutkimus.fi/tietosuoja.html#evastekaytantomme
https://www.taloustutkimus.fi/tietosuoja.html#evastekaytantomme
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ansvariges räkning 

Överföring av 

personuppgifter till 

tredje länder 
utanför EU/EES 

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

Automatiskt 
beslutsfattande och 
profilering 

Uppgifter behandlas inte automatiskt och används inte för profilering. 

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter 

 

Om utövande av rättigheter 

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till Traficom per e-post eller post. 
Kontaktuppgifterna finns i punkten "Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige” i 
dataskyddsbeskrivningen. 

 

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

 
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagstiftningen, kan du 
lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå. 

 

Dataombudsmannens byrå  

PB 800, 00531 Helsingfors 

tietosuoja(at)om.fi 

tfn 029 566 6700 

 
Rätt att få tillgång till 
sina uppgifter 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en 
bekräftelse på att personuppgifter om honom eller henne behandlas 
eller inte behandlas, och om de behandlas, rätt att få tillgång till 
personuppgifterna. 

Rätt till rättelse Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige 
utan oskäligt dröjsmål korrigerar inexakta och felaktiga 
personuppgifter om den registrerade. 

Rätt att göra 
invändningar 

I detta fall behandlas personuppgifter för att utföra en lagstadgad 
myndighetsuppgift, så den registrerade har inte rätt att motsätta sig 
behandling av sina uppgifter. Det är dock frivilligt att besvara 
enkäten. 

Rätt att begränsa 
behandlingen av 
uppgifter 

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige 

begränsar behandlingen om den registrerade bestrider 

personuppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig och den 

registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i 

stället begär en begränsning av användningen av dem, 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 motsatt sig behandlingen 

och väntar på att det ska fastställas huruvida den 

personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den 

registrerades berättigade skäl. 
 

I sådana fall behandlas personuppgifterna för att utföra myndighetens 
lagstadgade uppgift, och uppgifterna raderas efter att 
användningsbehovet upphört. 
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Rätt till 
dataportabilitet 

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör 

honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den 

personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och 

maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en 

annan personuppgiftsansvarig, utan att den 

personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna 

hindrar detta, om behandlingen av personuppgifterna grundar sig 

på samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiserat. 

 

I detta fall behandlas personuppgifterna för att sköta en lagstadgad 

myndighetsuppgift, och den registrerade har inte rätt att få sina 

uppgifter överförda från ett system till ett annat. 

Rätt till radering I de situationer där behandlingen av personuppgifterna baserar sig på 

en annan rättsgrund än efterlevnaden av en lagstadgad skyldighet, 

har den registrerade rätt att begära att hans eller hennes 

personuppgifter ska raderas. De begärda 

Rätt att återkalla 
samtycke 

Till de delar som personuppgifterna behandlas enligt den 

registrerades samtycke, kan den registrerade återkalla sitt samtycke 

när som helst genom att meddela den personuppgiftsansvarige om 

detta. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av 

behandling som grundar sig på samtycke och som utförts innan 

samtycket återkallades. 

 
I sådana fall behandlas personuppgifterna för att utföra 
myndighetens lagstadgade uppgift, inte enligt den registrerades 
samtycke. 


