Dataskyddsbeskrivning
Grunduppgifter om registret
Registrets namn

Register med FI-domännamn och lösningar för fi-domännamnstvister
Personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Transport- och kommunikationsverket
(Traficom)

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
annat sensitivt innehåll eller en personbeteckning,
ber vi dig använda Traficoms säkra e-post.
Anvisningar för att skicka säker e-post till Traficom:
https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/attskicka-saker-e-post-till-traficom
Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter
Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är efterföljandet av en lagstadgad skyldighet (artikel
6.1 c i dataskyddsdirektivet).
Traficom förvaltar ett register över domännamn under toppdomänen fi och en databas med teknisk
information om domännamn för styrning av internettrafiken (fi-roten) enligt 164 § i lagen om tjänster
inom elektronisk kommunikation (917/2014). Registret med domännamn har inrättats för skötsel av
uppgifter enligt 171 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
Traficom behandlar krav på avregistrering av fi-domännamn och avgör fi-domännamndstvister på
rättsinnehavarnas krav enligt 169 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
Traficom kan på sin webbplats och på andra elektroniska tjänster publicera information om
domännamnsregistret enligt 167 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Publiceringen av
uppgifterna i domännamnsregistret via WHOIS-gränssnittet och i söktjänsten uppgifter om domännamnet
på Traficoms webbplats (traficom.fi) baserar sig på 167 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation.
I söktjänsterna Hitta en registrar och Kolla vem som är domännamnets registrar publiceras uppgifterna
med registrarernas samtycke.

Datainnehåll
Registrets uppgifter

I Register över giltiga domännamn
Identifikationsuppgifter för domännamnsanvändaren:
kontaktens kod
förnamn och efternamn eller företagets namn
personbeteckning eller FO-nummer eller annan identifierande uppgift
företag/bolagsform
Kontaktinformation till domännamnsanvändaren:
kontaktperson
e-postadress (processadress)
annan e-postadress
gatuadress
postnummer
stad
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land
telefonnummer

Domännamnets basuppgifter:
domännamn
uppgift om domännamnets status
domännamnets giltighetstid
registrarens namn
ytterligare information
Tekniska uppgifter om domännamnet:
eventuella namnservrar och deras IP-adresser som angetts för
domännamnet
information
om
användningen
av
namntjänstsystemets
dataskyddstillägg (DNSSec; Domain Name System Security Extensions)
DS-information
information om användning av registerlås (Registry Lock)
Identifikationsuppgifter för registraren:
kontaktens kod
förnamn och efternamn eller företagets namn
personbeteckning eller FO-nummer eller annan identifierande uppgift
företag/bolagsform
Återförsäljare
företagets namn
avdelning/kontaktperson
adress
postnummer
stad
delstat/provins
land
telefonnummer
e-postadress
Teknisk kontaktperson
företagets namn eller privatpersonens förnamn och efternamn
avdelning/kontaktperson
adress
postnummer
stad
delstat/provins
land
telefonnummer
e-postadress
Registrarens kontaktuppgifter:
avdelning/kontaktperson
e-postadress (processadress)
annan e-postadress
gatuadress
postnummer
stad
land
mobiltelefonnummer
Registrarens tilläggsuppgifter:
information om uppgifternas offentlighet (uppgifterna publiceras i
registrarsöktjänsten på webbplatsen traficom.fi om registraren valt
detta alternativ)
stjärnklassificering av registraren (om registraren har deltagit i den
frivilliga utvärderingen)
webbplatsens (framsidans) adress
e-postadress (för söktjänsten för registrarer)
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stad (för söktjänsten för registrarer)
telefonnummer (för söktjänsten för registrarer)
tjänster (namnservrar, e-post, webbhotell, virtuella servrar, DNSSECtjänster, administration av domännamn utan andra tjänster, tjänster till
privatpersoner, automatisk påminnelse om förnyandet)
kontaktuppgifter för nödsituationer (telefon och e-post)
meddelandeförsändelser
uppgifter om den kommersiella kontaktpersonen
saldo på förhandsbetalningskontot
saldogräns på förhandsbetalningskontot
referensnummer
Domännamnsregistrarens kontohändelser
Domännamnsregistrarens namnservrar
Uppgifter om EPP-kontot
EPP-gränssnittets tillåtna IP-adresser
Offentlig del av EPP-kontots servercertifikat
kontaktinformation till återförsäljaren, den tekniska eller administrativa
kontaktpersonen
ytterligare information

Kontaktinformation till registrarens administratör och användare.
förnamn och efternamn
telefonnummer
e-postadress
II Registrets arkiv
Arkiv över domännamn
domännamn
kontaktens kod, användarens namn eller FO-nummer
användarens personbeteckning eller födelsetid (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Arkiv över registrarer
registrarens namn
FO-nummer, personbeteckning eller födelsetid (DD.MM.ÅÅÅÅ)
kod
namnserver
referensnummer
e-postadress
land
Arkiv över kontakter
Identifikationsuppgifter för domännamnsanvändaren:
kontaktens kod
förnamn och efternamn eller företagets namn
personbeteckning eller FO-nummer eller annan identifierande uppgift
företag/bolagsform
Kontaktinformation till domännamnsanvändaren:
kontaktperson
e-postadress (processadress)
annan e-postadress
gatuadress
postnummer
stad
land
telefonnummer
Återförsäljare:
företagets namn eller privatpersonens förnamn och efternamn
avdelning/kontaktperson
adress
postnummer
stad
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delstat/provins
land
telefonnummer
e-postadress

Teknisk kontaktperson:
företagets namn eller privatpersonens förnamn och efternamn
avdelning/kontaktperson
adress
postnummer
stad
delstat/provins
land
telefonnummer
e-postadress
III Behandling av kravet på att avregistrera domännamnet
i kravet på att avregistrera domännamnet ingår kontaktinformationen
till den som framställer kravet eller dennes ombud. I blanketten för krav
på avregistrering av FI-domännamn följs samma praxis med kakor som
på
webbplatsen
traficom.fi
(https://www.traficom.fi/sv/omwebbplatsen).
IV Söktjänster
I WHOIS-gränssnittet, i söktjänsten för domännamnets uppgifter på
Traficoms
webbplats
(traficom.fi)
och
i
söktjänsterna
för
domännamnsregistrarer och Kolla vem som är domännamnets registrar
följs
samma
kakpolicy
som
på
traficom.fi
(https://www.traficom.fi/sv/om-webbplatsen).
Informationskällor för
registret (varifrån
uppgifterna
härstammar)

De uppgifter som sparas i domännamnsregistret fås av registrarerna enligt 164
§ 2 mom., 165 §, 167 §, 168 § och 170 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation.
Domännamnsregistret innehåller även uppgifter som har införts i registret
under domännamnslagens (228/2003) giltighet och under övergångstiden till
lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation innan den 5 juni 2016, alltså
innan övergången till den s.k. registrarmodellen. Domännamnets användare
själv eller en annan person/ett företag på uppdrag av användaren har angett
uppgifterna i domännamnsregistret.
Uppgifter som behövs samlas även till domännamnsregistret i ämbetsverkets
egen kundtjänst eller i verksamhet som anknyter till behandlingen och besluten
om avregistrering av fi-domämnnamn samt ur FODS (Patent- och
registerstyrelsens, nedan PRS, företags- och organisationsdatasystem), BDS
(befolkningsdatasystemet
hos
Myndigheten
för
digitalisering
och
befolkningsdata), VIRRE (PRS:s informationstjänst från handelsregistret) och
datatjänsten i PRS:s föreningsregister.
Uppgifterna för behandling av kravet på att avregistrera ett domännamn fås via
den blankett som kravets framställare eller dennes ombud fyllt i. Uppgifterna
om domännamnets användare fås från domännamnsregistret och eventuella
extra (person)uppgifter fås från parternas redogörelser då de hörs i ärendet.

Lagringstid för
personuppgifterna

Domännamnet och dess uppgifter bevaras i fi-domännamnsregistret så länge
som det är registrerat för sin användare. Uppgifterna arkiveras då
domännamnets giltighetstid och den en månad långa skyddstiden går ut.
Om en registrar avslutar sin verksamhet, raderas och arkiveras
registrarskontot. Registrarens registrarskonto raderas och arkiveras även om
domännamnregistraren inte utövar registrarsverksamhet.
Vad gäller avgörandet av domännamnstvister, arkiveras skrivelserna och
beslutet i ärendet permanent alltefter Nationalarkivets gallringsbeslut.
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Behandling av uppgifterna
Mottagare eller
mottagargrupper av
personuppgifterna (till
vem lämnas
uppgifterna ut)

Traficom kan på sin webbplats och i andra elektroniska tjänster publicera
information om domännamnsregistret enligt 167 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation.
Domännamnsregistrets
uppgifter
publiceras
via
WHOIS-gränssnittet,
söktjänsten för domännamnets uppgifter på Traficoms webbplats (traficom.fi)
och via söktjänsterna för registrarer och Kolla vem som är domännamnets
registrar samt via OData-gränssnittet.
Domännamn som registrerats åt privatpersoner publiceras inte via WHOISgränssnittet,
söktjänsten
för
domännamnets
uppgifter
(fidomännamndssökningen) eller via OData-gränssnittet. Uppgifterna om
registrarer publiceras inte i söktjänsten för domännamnsregistrarer om
registraren inte gett sitt samtycke till detta.
I behandlingen av kravet på avregistrering av domännamn nämns tvistens båda
parter som målsäganden i beslutet. Även namnet i domännamnsregistret för
den som använder ett domännamn som privatperson blir känt för den som ställt
kravet i beslutet.
Traficom har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller utlämnande av information, rätt att lämna ut dokument som det fått eller
upprättat i samband med sina uppgifter enligt lag samt att röja sekretessbelagd
information till en annan myndighet enligt 318 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation.
Alla begäranden om information som riktas till fi-domännamnsregistret
behandlas och utvärderas från fall till fall enligt förutsättningarna i EU:s
allmänna dataskyddsförordning (2016/679), dataskyddslagen (1050/2018) och
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Behandling av
personuppgifterna för
den
personuppgiftsansvarig
es räkning
Överföring av
personuppgifter till
tredje länder utanför EU

Registrarer som gjort en anmälan till Traficom (lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation 165 §), har tillgång till sina kunders
registeruppgifter för att sköta registrarverksamheten i (lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation 167, 168 §, 170 §).
Domännamnsregistrets uppgifter överförs via WHOIS-gränssnittet, söktjänsten
för domännamnets uppgifter på Traficoms webbplats (traficom.fi) och via
söktjänsterna för registrarer och Kolla vem som är domännamnets registrar
samt via OData-gränssnittet.

Den registrerades rättigheter
Rätt att få tillgång till
sina uppgifter

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige
om huruvida den registrerades uppgifter behandlas eller inte behandlas. Om
uppgifterna behandlas, har den registrerade rätt att få tillgång till dessa
personuppgifter.
Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska riktas till den
personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter finns
i denna dataskyddsbeskrivning. Anvisningarna för att göra en begäran om att
kontrollera
uppgifterna
finns
på
Traficoms
webbplats:
https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/fidomannamn/domannamnsanvandarens-rattigheter.
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Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan
oskäligt dröjsmål korrigerar inexakta och felaktiga personuppgifter om den
registrerade. Begäran om korrigerande ska
lämnas in till den
personuppgiftsansvarige.

Rätt att göra
invändningar

Denna rätt kan inte tillämpas på behandlingen i fråga, eftersom rättsgrunden
för behandling av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet.

Rätt att begränsa
användningen

Den registrerade kan hänvisa en begäran till personuppgiftsansvarige för att
begränsa användningen av sina personuppgifter i situationer som avses i artikel
18 i den allmänna dataskyddsförordningen (679/2016).

Rätt att återkalla
samtycke

En registrar kan återkalla sitt samtycke att publicera sina uppgifter i söktjänsten
Domännamnsregistrarer och Kolla vem som är domännamnets registrar.
Registraren kan själv återkalla sitt samtycke via tjänsterna i fråga.
Återkallandet av samtycket inverkar inte på lagenligheten hos behandling som
utförts enligt samtycket innan det återkallades.

Rätt till dataportabilitet

Rätt till radering

Denna rätt kan i regel inte tillämpas på behandlingen i fråga, eftersom
rättsgrunden för behandling av personuppgifter är att följa en lagstadgad
skyldighet. Samtycket gäller endast publiceringen av uppgifter om registraren
i söktjänsterna Domännamnsregistrarer och Se vem som är din förmedlare.
Denna rätt kan i regel inte tillämpas på behandlingen i fråga, eftersom
rättsgrunden för behandling av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet.
Registraren
kan
dock
radera
sina
uppgifter
ur
söktjänsterna
Domännamnsregistrarer och Se vem som är din förmedlare. Se mer i punkten
”Rätt att återkalla samtycke”.

Rätt att klaga hos
tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att ta upp ärendet för behandling hos
dataskyddsombudsmannen om den registrerade anser att man bryter mot
lagstiftningen i behandlingen av hens personuppgifter. Rättigheten begränsar
inte de övriga administrativa metoderna för ändringssökande eller rättsskydd.
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