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1989-90 Lt-Ls framst. nr41 

LANDSKAPSSTYRELSENS F~AMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till . 

1) landskapslag om tillämpning av vissa riks

författningar. rörande personreg~ter och 

· .2) landskapslag angående ändring av landskaps

Jagen om allmänna handlingars offentlighet. 

Den· datatekniska utvecklingen har. medfört ökade möjligheter att snabbt och 

billigt hantera ~tora mängder information. Förutom att registreringskapaciteten 

vuxit ger den nya tekniken bättre förutsättningar för att bearbeta, omforma och 

förmedla )n~orrnation som . har lagrats. Eftersom informatiol)sanxändningen och 

möjligheterna att sammanstäHa olika personuppgifter, kan utgöra ett allvarligt hot 

mot den personligaintegriteten och mot ciet personliga rättsskyddet bör person

register underkastas en ändamålsenligJagstiftning. 

I riket gäller. sedan den 1.januari1988 en personregisterlag .(FFS 471/87) och en 

, Per~onreg.isterförordning (FFS 476/87). Lagstiftningens syfte är att skydda männi-

"• ,skorna mot p+illbörligt förfarande vid upprättandet och användningen av ADB

baserade och manuella personregister. Enligt lagen får personregister föras endast 

över ·.personer . som ·på grund av ett kund- eller tjänsteförhållande eller annat 

jämförbart förhållande har en · anknytning till registerför arens. verksamhet och 

entjast uppgi·fter som behövs för registrets ändamål får registreras. Personuppgifter 

som är av sådan natur att de bör betraktas som känsliga får registreras endast 

under de törutsättningar som uppräknas i lagen. Möjligheterna att . lämna ut 

. personuppgifter . ur ett .personregister är begränsade. Om uppgifter lämnas ut för 

att användas Jör direktreklam eller för därmed: jämförbara ändamål krävs .i regel 

. att den registrerade inte har ·förbjudit utlämnande för sådana ändamål och att hans 

·· personliga integritet inte undergrävs. Av )agen följer även rätt för enskilda 

personer att få insyn i registret, rätt att förbjuda viss användning av personupp

gifterna och· rätt att kräva rättelse av oriktiga eller felaktiga uppgifter. Tillsyn 

över lagens. efterievna<I samt annan kontr-ollverksamhet utövas av en särskild 

dataombudsman och en datasekretessnämnd. 

Den ovannämnda rikslagstiftningen berör . olika samhällso.mräden. Den gäller 

dock. inte för ,personregister som har upprättats uteslutande för personliga eller 

andra privata syften. Eftersom lagstiftningens allmänna syfte ä,r att: ange hur 

personregister skall hanteras så att d€:m personliga integriteten inte. kränks. innebär 

detta en indirekt reglering av vissa administrativa frågor i· respektive verksamhet. 

Personregisterfrågor. har inte uttryckligen upptagits i självstyrelselelgens bestäm-
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melser om uppdelningen av la:gstiftningsbehörigheten mellan landskapet och riket. 

Med hänsyn härtill och då personregister inte förutsattes vid införandet av 

självstyrelselagen bör behörigheten angående personregister anses vara beroende av 

uppdelningen av lagstiftnings- och· fÖrvaltningsbehörigheten inom olika verksam

hetsområden. Följaktligen bör · 1andsti.nget tillkomma behörighet att allmänt lag

stifta om personregister som upprätthålls av landskapet och kommunerna (13 § 1 

mom. 3 och 21 punkterna, 19 § 2 mom. självstyrelselagen för landskapet Åland) 

samt om personregister som upprätthålls inom den verksamhet som landstinget 

äger lagstifta om (t.ex. näringsverksamhet, 13 § 1 mom 9 punkten; arbetsavtal, 13 

§ 1 mom. 6 punkten s jälvstyrelselagen). 

Landskapsstyrelsen anser att den -personliga integriteten i landskapet måste 

· skyddas i större utsträckning än vad som gäller i dag. För att uppnå en enhetlig 

praxis i hithörande rättsskyddsfrågor är det mest ändamålsenligt att lagstiftningen 

för den privata verksamhetens del sker genom en s.k. blankettlag. Av samma 

anledning anser landskapsstyrelsen att kontrollen över lagens efterlevnad bör ske 

centraliserat så att Iörvaltningsuppgiiterna handhas a:v dataombudsmannen och 

datasekretessnämnden. Härigenom erhålls goda förutsättningar för en entydig 

praxis inom ·den privata sektorn i sin helhet. Det vore olämpligt om en del av de 

personregister som upprätthålls inom den privata sektorn kontrollerades av riks

myndigheterna och andra personregister kontrollerades av landskapsmyndigheterna. 

Detta kunde skapa osäkerhet bland de registeransvariga och de registrerade 

personerna. Att förvaltningsuppgifterna läggs på riksmyndigheterna anses inte 

möta något hinder. På motsvarande sätt har tidigare förfarits i samband med 

införande av ellagen (38/82) som i 58 § anger att tullmyndigheterna kan ge 

handräckning vid övervakningen av ellagens efterlevnad. Likaså har övervakningen 

av utförseln av kulturföremål till utlandet ålagts tullmyndigheterna.·· Varken ÅD 

eller HD har riktat anmärkningar mot sådana arrangemang av förvaltningsupp

gifterna (se härom Lu bet. nr 12/ 1981-82). 

Enligt landskapsstyrelsens bedömning bör regleringen av personregister inom 

den offentliga sektorn inte ordnas pä samma sätt som för den privata verksam

heten. Detta föranleds dels av den betydelse som principen om allmänna hand

lingars offentlighet har och dels av att enskilda individer redan har ett visst skydd 

genom bestämmelserna om allmänna handlingars hemlighållande. Likväl anser 

landskapsstyrelsen att skyddet av den personliga integriteten skall ökas genom att i 

landskapslagen om allmänna h,andlinga.rs öffentlighet (72/77) införs en bestämmelse 

om de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att personuppgifter som ingår i 

allmänna handlingar skall få lämnas ut i större mängder. Samtidigt tillerkänns den 
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enskilde rätt att förbjuda utlämnande av personuppgifter för direkt marknadsföring 

och för andra jämförbara ändamål. Eftersom dessa frågor har ett nära samband 

med offentlighetsprincipen är det lämpligt att beakta dem i handHngsoffentHghets

lagen. Övriga frågor om personlig integritet i anslutning till myndigheternas 

personregister kan ordnas genom att landskapsstyre1sen antar direktiv om hur 

personregister bör hanteras. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till antagande 

Landskapslag 

om tiHämpnfng i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

rörande personregister 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l § 

I syfte ätt skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed 

skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat 

följer av denna lag eller särskilda bestämmelser: 

1) personregisterlagen (FFS 471/87) samt 

2) personregisterförordningen (FFS 476/87) 

Denna lag tillämpas inte på personregister som myndigheter eller andra organ 

som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) 

upprätthåller vid handhavandet av uppgifter inom landskapsförvaltningen och den 

kommunala s jälvstyrelsef örvaltningen. 

Ändring av de i 1 mom. avsedda författningarna gäller i landskapet om inte 

annat sägs i denna lag eller annan landskapslag. 

2 § 

Tillsyn över denna lag utövas av dataombudsmannen och datasekretessnämnden 

i enlighet med de i 1 § 1 mom. avsedda författningarna. 
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Denna lag träder i kraft 

'.: 

'4 § 

Den registeransvarige skall Qrnbesörja att personregister som tagi:ts i bruk innan 

denna lag träder i kraft överensstämmer med denna lag j,nom .ett är. efter lagens 

ikraftträdande. I förekommande fall skall anmälan och tillståndsansökan göras inom 

sex månader från lagens ikraftträdande. 

Landskapslag 

om ändring av landskapslagen· om allmänna handlingar,~ offentlighet 

--.... ~------- : 

I enlighet med landstingets beslut fogas till landskapslagen den 19 februari 1977 

om allmänna handlingars offentlighet.(72/77)·~m ny 15a §,som följer: .... , 

·15a § 

Vid inhämtande, registrering, användning och utlämnande av personuppgifter 

som ingår i· personregister . eller i andra allmänna handlingar sk.all myndigheten 

iaktta en god registersed så att de registrerades personliga integritet, intressen och 

rättigheter inte kränks. 

Med personuppgift avses i denna. paragraf en sådan beskr~vning av., e,n individ 

eller individuella egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till en 

bestämd fysisk person eller dennes. ;~.nhöfiga .• · Med massutfämnande avses att ett 

helt personregister .eller en större d~l 9.Y: personuppgifterna om . de registrerade 

lämnas ut eller att personuppgifter Jämnas. ut i en form som. lämpa~ .. sig för 

automatisk databehandling eller så att mottagaren genom teknisk. aryslµtning får 

tillgång till uppgifterna. 

Massutlämnande av personuppgifter som ingår i allmänna handlingar tär ske 

endast 

l) om den registrerade har samtyckt därtill eller om myndigheten i fråga på 

särskilda skäl,gett sitt tillstånd>tiH utlämnadet eller 

2) om utlämnandet sker. Uk vetenskaplig forskning eller för statistiskt ändamål 

och det är uppenbart att mottagarens användning av uppgifterna inte är ägnad att 

äventyra de registrerades personliga integritet eller 



- 5 -

3) om utlämnandet är tillåtet enligt landskapslag. 

Enskild person har rätt att ·förbjuda att i allmänna handlingar ingående 

uppgifter om honom används eller lämnas ut för direktreklam, telefonförsäljning 

och annan direkt marknadsföring, adresstjänst samt marknads- eller opinionsunder

sökningar. 

Bestämmelserna i 3 och 4 mom. tillämpas inte om redan bestämmelserna om en 

handlings hemlighållande hindrar att personuppgifter utlämnas. 

Denna lag träder i kraft 

Mariehamn den 28 juni 1990 

Lantråd Sune Eriksson 

1-\efl J~~ (_ 
Lagberedningssekreterare Asko Annala 





Nr 471 

· }>ersonregisterlag. 

Given i Helsingfors den 30 april 1987 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

För att skydda individens personliga integritet 
samt hans intressen och rättigheter, för att garan
tera statens säkerhet och för att skapa en god 
registersed skall vid inhämtande, registrering, 
användning och utlämnande av personuppgifter 
iakttas denna lag, om inte annat stadgas genom 
lag. 
. Denna lag .gäller inte inhämtande, registrering 
eller- användning av personuppgifter som sker 
uteslutande för personliga eller" därmed jämför. 
bara sedvanliga privata syften. 

Denna lag medför ingen ändring i rätten att 
utge tryckskrifter. . 

. 2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) personuppgift en sådan beskrivning av en 

individ eller indivi.duella egenskaper eller lev-

Regeringens proposition 49/86 
Lagutsk. bet. 10/86 
Stora utsk. ber. 254/86 

62-1987 

· nadsförhållanden som b:n hänföras till en be
stä'md fysisk person elltr dl! hans famlij eiler 
någon som lever i gemensamt hushåll med 
honom, 

2) personregister en ;datamängd som innehåller 
personuppgifaer och som):i.ehandlas med auto
matisk · databehandlirig 'samt sådana förteck
ningar och kartotek, eller: en på motsvarande sätt 
ordnad datamängd," som .ipnehåller personupp
gifter och ur vilka information om en bestämd 
person med lätthet och utan oskäliga kostnader 
kan erhålla.$, . •.', · L" '. 

3) 'registeransvarig eir person, ett samfund eller 
enrstiftelse ·för .vars bruk personregister inrättas 
och·, som 1har rätt .att förfoga över registret, 

· 4)' regiStrerad.den"som·en.persomippgift gäller, 
5) användnitig::av persqm1frpgifter att person

uppgifter· som införts eller"inhämtats för att 
införas i ett personregister utnyttjas i den regis
teransvariges egen verksamhet, 

, 6) personkreditupplysning personuppgifter 
som är avsedda ·att användas vid bedömning av 
en persons ekonomiska ställning, "'förmåga att 
svara för sina förbindelser eller pålitlighet, 

7) kreditupplysningsverksamhet inhämtande 
och registrering· av personkreditupplysningar i 

470362N 
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svfte art överlåta dem vidare. om det sker i form 
<tv näring. 

8) massutlämnande att ett helt personregister 
eller en större del av personuppgifterna om de 
registrerade lämnas ut eller att personuppgifter 
lämnas ur i en form som lämpar sig för automa
tisk databehandling eller så arr mottagaren ge
nom teknisk anslutning kan använda ett person
register. samt med 

1) k.im/1g.1 stic.kpro11 en datamängd som på 
grund av ur\'alskrirerierna och användningssyftet 
kan medföra att den registrerades integritets-
skydd ävenrrras. . 

3 § 

Den registeransvariges aktsamhetsplikt 

~är personuppgifter inhämtas. registrera~, .an
vänds och lämnas ut skall den registeransvarige 
vara aktsam och iaktta god registersed samt även 
i övrigt förfara så att den registrerades personliga 
integritet, intressen eller rättigheter inte otillbör
ligt kränks eller att statens säkerhet äventyras. 
Samma skyldighet har den som i egenskap av 
självständig näringsidkare eller för•:cagare handlar 
för den registeransvariges räkning eller till vilken 
den. registeransvarige har lämnat ur personupp-

. •·gifter. 

2 kap. 

Inhämtande och registrering av·personuppgifter 

4 § 

Angivande av personregisters ändamål 

Användningen av ett personregister skall vara 
sakligt motiverad med hänsyn till den register
ansvariges verksamhet och administration. Det 
ändamål. för vilket personregistret används samt 
den hos vilken personuppgifter som . registreras 
vanligen i.nhämtas (normala källor) och till vilken 
registrer:Cie personuppgifter vanligen lämnas ut 
(normalt utlämnande av uppgifter), skall anges 
innan de personuppgifter som skall registreras 
börjar inhämtas eller, om personuppgifterna in
går i handlingar som upprättats i den registeran
svariges normala verksamhet, innan uppgifterna 
ordnas till ett personregister. 

Regimers ändamål skall preciseras, så att det 
framgår för vilka av den registeransvariges funk
tioner registret används. Flera personregister som 
tekniskt sett förs sep'arat anses utgöra ett och 
samma register, om de används för ett och 
samma ändamål. 

Ett personregisters ändamål samt de normala 
dataöverföringarna kan senare anges pa nytt. om 
detta behövs till följd av ändrade förhållanden 
och det sålunda angivna ändamålet inte väsent
ligt avviker från det ursprungliga. 

5 § 

Införande av personuppgifter i personregister 

Utan den registre.~ades samtycke eller tillstånd 
av datasekretessnämnden får för ett personregis
ter inhämtas uppgifter och dessa införas i regist
ret endast i fråga om personer som på grund av 
ett kund- eller tjänstgöringsförhållande, ett med
lemskap eller något därmed jämförbart förhållan
de har en saklig anknytning till den registeran
svariges verksamhet, om inre registret skall föras 
till följd av ert åliggande som den regisreransvari
ge har enligt lag eller förordning eller föreskrift 
som meddelats med stöd därav (anknyt
ningskrav). 

I personregister får införas endast sådana per
sonuppgifter som behövs för registrets ändamål 
(relevanskrav). Genom förordning kan närmare 
stadgas om hurdana personuppgifter som får 
införas i personregister av ett visst slag. 

Eri koncern eller någon annan ekonomisk sam
manslutning får utan hinder av 1 mom. inhämta 
och i ett gemensamt personregister införa person
uppgifter om kunder hos eller arbetstagare vid 
sammanslutningens enheter, om inte annat följer 
av stadgandena om tystnadsplikt. 

För kreditupplysningsverksamhet samt direkt
reklam, telefonförsäljning, annan direkt mark
nadsföring, adresstjänst, opinions- och mark
nadsundersökningar samt för vetenskaplig forsk
ning och statistik får utan hinder av 1 mom. 
personuppgifter inhämtas och införas i person
register. Om användning av sådana personregis
ter och om de uppgifter som införs i dem stadgas 
närmare genom förordning. 

6 § 
Förbud mot registrering av känsliga uppgifter 

Känsliga uppgifter får inte inhämtas för per
sonregister eller införas i detta. 

Med känsliga uppgifter avses personuppgifter 
vilkas syfte är att beskriva 

1) ras eller etniskt ursprung, 
2) någons samhälleliga eller politiska uppfatt

ning eller religiösa övertygelse, 
3) brottslig gärning eller straff eller annan 

påföljd för brott, 
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-t 1 n:i.gons nalsoullstand. siuKdom eiter hanci :
Kapp eller vardåtgärder eller darmed iämtörbara 
:hgärder som gäller honom. 

::>) nigons sexuella b,e~~ende eller 
6) socialservice, utkörrisi:stöd och sociala under

stöd samt därmed sammanhängande socialvårds
tjänster som någon erhållit. 

~ § 

Und.mt.ig frJn förbudet mot registren'ng .:11• 

känsliga uppgifter 

Stadgandena i 6 s hihdrar inre att uppgifter 
inhämtas och införs i personregister, om datasek
retessnämnden har gett tillstånd eller den regist
rerade har samtycke därtill eller om frågan gäller 

1) personregister om vilket stadgas i lag eller 
förordning eller som inrättats på grund av ett 
åliggande, som den registeransvarige har direkt 
enligt lag eller förordning eller föreskrift som 
meddelats med stöd därav, 

2) personregister som fors av en socialvårds
myndighet och som innehåller uppgifter som 
myndigheten i sin verksamhet har erhållit om 
socialvård som den registrerade har fått samt om 
grunderna för denna, 

3) personregister som förs av en myndighet 
eller anstalt inom hälsovården och som innehåller 
uppgifter som den i sin verksamhet har erhållit 
om den registrerades hälsotillstånd, sjukdom el
ler handikapp eller om vård som gäller den 
registrerade eller andra uppgifter som är nödvän
diga för vården av honom, 

4) personregister som förs av en läkare eller 
tandläkare eller någon annan med yrkesutbild
ning inom hälsovården och som innehåller upp
gifter vilka han i sin yrkesutövning har erhållit 
om den registrerades hälsotillstånd, sjukdom el
ler handikapp eller om vård av honom, eller 
andra uppgifter som är nödvändiga för vården av 
den registrerade, 

5) matrikel som en kommunal myndighet för 
över sina tjänsteinnehavare och som innehåller 
uppgifter som enligt matrikelförordningen (215 I 
64) kan antecknas i matrikel som förs över 
statstjänstemän, 

6) personregister som förs av försäkringsbolag 
och som innehåller uppgifter som i försäkrings
verksamheten erhållits om den försäkrades hälso
tillstånd, sjukdom eller handikapp eller om vård 
eller därmed jämförbaraciåtgärder som gäller den 
registrerade, eller 

7) personregister som är' avsett för någon 
särskild vetenskaplig undersökning, i enlighet 

med vad som n:irmare sradgas genom förord
ning. 

8 § 
Anteckning om källorna 

När den registeransvarige inför personuppgif
ter i ert personregister, skall han samtidigt på ett 
bestående sätt anteckna en utredning om varifrån 
de registrerade uppgifterna härstammar. om 
andra källor än de normala källor som har 
angivits enligt 4 § har använts då de inhämtades. 

3 kap. 

Kontroll och rättelse av personuppgifter 

9 § 

Kontroll av att uppgifterna är n'ktiga 

Den registeransvarige skall genom att använda 
tillförlitliga källor och även annars se till att 
oriktiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter 
inte förs in i personregister. När den registeran
svariges skyldighet bedöms, skall avseende fästas 
vid persorli-egistrets ändamål samt vilken betydel
se för 'den registrerades integritetsskydd, intressen 
och rättigheter det har att registret används. 

10 § 

Registerbeskrivning 

Över personregister som förs med automatisk 
databehandling skall den registeransvarige upp
göra en registerbeskrivning som anger regimers 
ändamål samt vilka slags data det innehåller. 
Registerbeskrivningen skall hos den registeransva
rige hållas allmänt tillgänglig. 

Registerbeskrivningen skall uppgöras innan de 
uppgifter som skall föras in i personregistret 
börjar inhämtas eller, om personuppgifterna in
går i handlingar som upprättats i den registeran
svariges normala verksamhet; innan uppgifterna 
ordnas till ett personregister. 

Den registeransvarige skall på begäran också ge 
upplysningar om ändamålet med och arten av 
uppgifterna i personregister som inte behöver ha 
en registerbeskrivnihg. 

Genom förordning kan stadgas att de upplys· 
ningar som avses i 1 mom. endast skall meddelas 
dataombudsmannen, om registerbeskrivningens 
tillgänglighet kan äventyra statens säkerhet elfer 
förhållande till en annan stat eller någon interna
tionell organisation eller försvåra förebyggande 
eller utredning av brott. 
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V :ir och en har utan hinder av sekreresstadgan
,ien:i r:irt :m. sedan han meddelat de fakta som 
t)ehövs tör an soka en uppg1fr. fa. veta vilka 
tippgifrer om honom som har införts i ett 
~1trsonreg1ster eller arr registret inre innehalkr 
uppgifter om honom. Den regisreransvarige ska!! 
samridigt ge den registrerade information om 
l'lib normala bilor som används för registret 
samt for vilket ändamål registeruppgiftema an-
1·:inds och vanligen lämnas uc. Ersättning för 
utlämnande av uppgifter får a\' den registeran
sv:uige uppbäras endast om det har förflutit 
mindre än l'tr ar sedan den registrerade sen:i~t 
fick konrrollera uppgifterna i regisrrer. Ersäu
ningen skall vara skälig, och den får inte över
stiga de direkta kosmadema för udämnandet av 
uppgifterna. 

Den som önskar kontrollera uppgifter oqi sig 
själv på det sätt som nämns i 1 mom. skall 
personligen hos den registeransvarige eller genom 
ett egenhändigt undertecknat brev begära detta .. 
Genom förordning stadgas närmare om hur rät:
ten till insyn skall tillgodoses när det är fråga om 
personregister inom hälsovården. 

12 § 

Begränsningar av rätten 1zll insyn 

Rärt till insyn enligt 11 § finns inte. 
1) om informationen kan skada statens säker

het eller förhållande till annan stat eller någon 
internationell organisation eller försvåra före
byggande eller utredning av brott eller mida mot 
något annat synnerligen viktigt allmäm intresse, 

2) om informationen kan medföra allvarlig 
fara för den registrerades hälsa eller vård, elle!r 
om det kan strida mot något annat synnerligen 
viktigt enskilt intresse att information lämnas, 

3) om personuppgifter i ett register används 
uteslutande i statistiskt syfte för forskning eller 
planering. eller 

4) om det är fråga om personbcdömningsupp
gifter, som utgör en avlöningsgrund och som 
ingår i ett annat register som arbetsgivaren för 
över sina arbetstagare än ett personregister som 
förs med autominisk databehandling, såvida i 
respektive arbets- eller tjänstekollektivavtal eller, 
om något avtal inte finns, med arbetstagaren 
överenskommits öm dylik avlöningsgrund, ej 
heller i fråga om personregister som arbetsgivaren 
på motsvarande sätt för med tanke på val av 

:i.rbetstae-are ocn som förstörs s;i snarr det inre 
längre behövs med hänsvn till arbetsgivarens 
iagsradgade förpliktelser. · 

Är endast en del av uppgifterna om den 
registrerade sådana att de enligt l mom. l eller 2 
punkten inte omfattas av rätten till in·svn. har 
deri regimerade rätt till insyn i. fråga om övriga 
registeru ppgifter om honom. 

Genom förordning kan det stadgas att rätten 
till insyn ime omfattar sådana personregister ur 
vilka den registrerade för uppgifter om sig själv 
på grund av ett förfarande varom stadgas i lag 
eller förordning eller genom den registeransvari
ges försorg. 

l3 § 
Riitt ttll insyn ,· kredz'tupplysnz'ngsregister 

En registeransvarig som idkar kreditupplys
ningsverksamhet skall underrätta den registrerade 
om när den första anteckningen om honom 
införs i ett kreditupplysningsregister. 

En registeransvarig som idkar kreditupplys
ningsverksamhec skall på den registrerades begä
ran meddela till vem eller för vilket ändamål 
pessonkreditupplysningar om honom har lämnats 
ut under de senaste sex månaderna same av vem 
uppgifterna om honom har erhållits eller varifrån 
de härstammar. Om rätten till insyn gäller i 
övrigt vad· som stadgas i 11 §. · 

14 § 

Utövande av rätt till insyn 

Den registeransvarige skall utan obefogat 
dröjsmål ge den registrerade tillfälle an ta del av 
de uppgifter som avses i 11 § eller på begäran 
lämna uppgifterna skriftligen. Om den register
ansvarige vägrar att lämna uppgifterna, skall han 
på begäran ge ett skriftligt intyg därom. I intyget 
skall.även nämnas skälen till att insyn förvägrats. 

Har den registeransvarige inte inom tre måna~ 
der efter framstäHd begäran gett den.registrerade 
ett skriftiigt svar, jämställs detta med at~ ~nsyn 
har förvägrats. ·· · 

1) § 

Rättelse av fel · 

. Den registeransvarige skall se till att en i 
personregister införd personuppgift, som med 
hänsyn till registrets ändamål är oriktig, onödig, 
bristfällig eller föråldrad, utan obefogat dröjsmål 
rättas, avförs eller kompletteras (rättelse av fel). 
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om 1.it:r .ir uppenbare ~lll en sadan uppg1tc 
.tYenrnar den re!.;isrrerades inrcc-rircrsskvdd eller 
hans rnrressen eller r:imgnerer. P:i moriverad 
begaran av den regimerad~ skall fel allrid rärras. 

Godk:inner den regisreransvarige inre yrkande 
på rättelse av fel. skall han på begäran ge ett 
skrifrligt intyg därom. I intyget skall även näm
nas skälen rill arr yrkandcr inre har godkänts. 

Den regisreransvarige skall om rättelsen under
L1rta den till vilken han genom vanlig dataöver
tönng sannolikt har limnar ur eller ar viik<:n han 
1·id d:it:1ön:rt0rrngen har Lhr ckn fclakriga per
'onuppgiften. om felet kan medföra intrång i 
den regisrreradc:s intressen c:ller rätrigherer. p,\ 
mori1·rrad begäran av den regisrrerade skall rät
telse ar fel :dlrid mt:ddelas den ull vilken den 
regisrcransvarige ver an han sannolikr har lämnar 
ur den oriktiga personuppgiften eller av vilken 
den regisreransvarige vet att han sannolikt har 
erhållir denna samt den som uppges av den 
registrerade och som lämnat eller tagit emot 
uppgiften. 

4 kap. 

Användning och utlämnande av personuppgifter 

16 § 

AndamJlsbundenhet 

Personuppgifter som ingår i personregister får 
användas endast för det ändamål som har be
stämts innan uppgifterna börjar inhämtas, om 
inre annat följer av denna lag eller av annan lag. 
Uppgifter i personregister får dock användas för 
srarisrikföring i samband med den registeransva
riges forskning och planering. 

17 § 

J\fottagarens upplysningsplikt 

Den som begär uppgifter ur ett personregister 
är skyldig an lämna den registeransvarige upplys
ningar om vad de begärda uppgifterna kommer 
att användas till samt om hur ett behövligt skydd 
av personuppgifterna kommer att ordnas. 

18 § 

Ut/å';nnande av uppgifter ur personregister 

Persqnuppgifter som ingår i eller inhämtats för 
persor:i.register får inte lämnas ut, om inte annat 
följer av 2 eller 3 mom. eller uppgifterna lämnas 
ur 

l) med den registrerades samtycke eller på 
hans uppdrag, 

2) i enlighet med Jag eller r·ororClntng c:iler 
föreskrift som meddelats med sriid a1 i .. t.: c:iltr 
förordning, 

3) under sådana omständigheter atr dcr urg•.•r 
en sedvanlig del av verksamheten i traga .in 
personuppgifter lämnas ur: en tiirursätming :ir 
härvid att det kan antas an den registrerade 
känner till atr personuppgifterna lämnas ur o:1 
detta sätt och att det inte är fråga om kiinsliga 
uppgifter. eller 

..i) for vetenskaplig forsknmg t:!kr 't:tri't!f:. 

Ur personregister som inre inneh~dler k:inslig:i 
uppgifter får personuppgifter lämnas ut till di
rektreklam, telefonförsäljning och annan direkt 
marknadsföring samt adresstjänst. om den regist
rerade inte har förbjudit udämnandct och om 
det är uppenbart atr den regisrrerade känner tili 
att uppgifterna lämnas ut p:i derra <irr. Orn 
uppgifter som får lämnas ur st:idgas n:irmarc 
genom förordning. 

Personkredirupplysning får lämnas ut endasr 
till en registeransvarig som bedriver kreditupplys
ningsverksamhet och till den som behöver upp
lysningen vid beviljande eller övervakning av 
kredit eller för annat härmed jämförbart ända
mål. 

Såsom utlämnande av personuppgift anses inte 
att uppgifter lämnas för betalningsrjänst. databe
handling, postning eller härmed jämförbara 
tjänster som sker på uppdrag av den regisrernn
svarige eller att personuppgifter överförs till ett 
sådant gemensamt register som nämns i 5 § 3 
mom. eller att sådana uppgifter lämnas ut som 
inte kan hänföras till den registrerade. 

19 § 

Massutlämnande och kiimlig.i stickpro1• 

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats för 
personregister får ges ut i form av rnassutlämnan
de eller känsliga stickprov endast om 

1) den registrerade har samtyckt därtill eller 
utlämnandet sker på uppdrag av honom, 

2) sådant utlämnande sker med stöd av 18 § 3 
mom. eller annan lag eller förordning eller med 
datasekretessnämndens tillstånd, eller 

3) mottagaren enligt denna lag har rätt att 
införa uppgifterna i personregister samt utläin
nandet och användningen inre äventyrar den 
registrerades integritetsskydd, intressen eller rät· 
tigheter eller statens säkerhet. 

I de fall som avses i l mom. får en personbe
teckning lämnas ut endast om mottagaren redan 
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r1irtogar ii1Tr den eiler om han lur r.1rr ;ur t~t den 
.i1rckt .11· dt:n re21mer::ide eller ur hefolknings
rcgisrrn eller um ud:imnander ~ker tbr veren
sk.aplig forskning eller for srarisrtk eller kre
ti i [upplvsn ings1-erksamhet. 

21\ ~ 

::,.;mkiJrnmg .11· f't'rsonrt'g1Jra 

Pt:rsonrct:isrcr far samkbras rndast 
! \ urn .den registreraJe har sam[l'rkc eller 

cbtasckreressn:imnden har hevili:H rillsdnd till 
Jctta. 

2\ om samkorningen är en direkr följd av etr i 
lag stadgar i.liggande och den regisreransvari<:e 
n:~r rätt ·an tör ·~lena ändamål n o~h amända de 
u ppgifrer som skall samkör:ts. 

3) om samkorningen sker för sedvanlig uppda
tering av adressuppgifrer eller för att undvika 
dubbel postning. eller 

4) om det är uppenbart an samkörningen inte 
ävenryrar den registrerades intl"gritetsskydd. in
tressen eller rättigheter. 

Såsom samkörning a\' personregister anses inre 
an två eller flera personregisrer som tillhör en 
och samma registeransvarige och som rekniskt 
hållits isär förenas till ert register. om regisrren 
har samband med administrationen av ett och 
samma förhållande mellan den registeransvarige 
och en registrerad, och det nya register som 
bildas uppfyller villkoren enligt 4-7 §§. 

21 § 

iJ.m•:indning .1v 11tl!imnade 11ppg1jter 

Den till vilken personuppgifter har lämnars får 
inre använd2 uppgifterna för andra ändamål än 
dem som besrämts vid utlämnandet. Detsamma 
gäller den som har mottagit en personuppgift for 
att utföra ett uppdrag för den registeransvarige. 

22 § 

Utlämnande av uppgifter utomlands 

Utan tillstånd av darasekretessnämnden eller 
samtycke eller uppdrag av den registrerade får 
personuppgifter som införts i eller inhämtats för 
personregi~ter ges ut i form av massutlämnande 
eller känsliga stickprov endast till länder vars 
lagstiftning motsvarar sradgandena i denna Jag. 
Om dessa länder stadgas närmare genom förord
ning. 

Tillstånd får beviljas, om det med· beaktande 
av amaler personuppgifter som skall liimnas ut. 

dera.s an och anvindninussvfre samt de sb,ddsåt
gärdcr <om 5kall vidtas ·~r. uppenbart att utläm· 
nandct inte äventyrar den registrerades imegri
tcrsskydd eller gör intrång i hans intressen eller. 
rärrighcter eller äventyrar statens säkerhet. 

Personuppgifter får lämnas ut till en annan 
<rar för d:itahehandling och postning som sker på 
uppdrag;!\' den rcgi~tcrans\·arigc. nm utlämnan· 
det och anviindningen av uppgifterna inre även
rn:.ir den registrerades integriretsskvdd. intressen 
eller riittighrn;r eller statens säkerhet. 

2.1 ~ 

!U!t .11! f?jrh/11d.1 .111r.l11dning eller 11rl.lmn.md,; 
.Il' 11ppg1/icr 

Den regisrrerade har rätt att förbjuda den 
registeransvarige att använda eller lämna ut upp· 
gifter om honom själv för direktreklam, telefon
försäljning och annan direkt marknadsföring. 
adresstjänst samt marknads- och opinionsunder
sökningar. 

24 § 

Anmälan om .mv.i'ndning av personregister 
i /il~fS1l jdl 

Den som har inhämtat personkreditupplys· 
ningar om den registrerade for att användas vid 
beslut som gäller den registrerade skall underrät, 
ra denne om upplysningarnas användning i be
slutsfattandet och från vilket register de härstam
mar. såvida förvägrande av kredit eller något 
annat beslut som är negativt för den registrerade 
huvudsakligen beror pa dessa kreditupplys· 
ningar. 

I direktreklam, vid telefonförsäljning och an
nan direkt marknadsföring samt i förfrågan vid 
marknads- och opinionsundersökning där någons 
namn eller adressuppgifrer har inhämtats ur ett 
personregister skall i fråga om detta register 
uppges dess benämning samt den registeransvari
ge och hans adress. 

25 § 

Anteckning om att uppgifter har liimnats ut 

Om inte annat följer av 2 mom., skall den 
registeransvarige, när han med stöd av 19 § 1 
mom. 3 punkten lämnar ut personuppgifter, på 
ett bestående siitt anteckna 

1) vilka slags uppgifter som har lämnats ut, 
2) till vem uppgifterna har lämnats. 
3) for vilket ändamål uppgifterna har lämnats 

ut och 
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-< l när upp,1?1trerna har lämna1s ur. 

:\meckning som nämns i 1 rnom. behöver inre 
gör:is. n:ir uppgifter gr~ ur i form ;\\' s;1danr 
normale urlämnan<le som har angivits i ·I ~
:\.nrcrknirll! "In utlämnande <bil dock alltid 
göras. nar det i.ir frii~;i um personrel!i~rer '•llll 

upprätthJlls t~;r s;idant utliimnanJc a\' person
uppgifter Sl)!I\ sker i form J\. ni.iring. 

) bp. 

SkydJ. arki,·ering och ucplanande av 
personregister 

26 § 

Skydd av personregister 

Den registeransvarige skall se till att person
register och uppgifterna däri på behörigt sätt är 
skyddade mot olovl_ig behandling. användning, 
utplånande och ändring samt moc olovligt till
grepp. Samma skyldighet har den som- i egen
skap av självständig idkare av näring eller verk
samhet handlar för den registeransvariges räkning 
eller till vilken denne har gett ut personuppgifter, 
som massudii.mnande eller känsliga stickprov. 

27 § 

Utp/Jn.znde .1v personreg/s!t'r 

Behövs m personregister inte längre för den 
registeransvariges verksamhet, skall registret ut
plånas. om det inte särskilt stadgas eller bestäms 
att de regism:rade uppgifrema skall bevaras dler 
om registret inte arkiveras i enlighet med vad 
som närmare stadgas genom förordning. 

28 § 
Personregister som överförts tzll arkiv 

Om användning och skydd av personregister 
1 som överl:ltits till en arkivmyndighet samt udäm~ 

nande av uppgifter som finns i sådana register 
gäller vad som scadgas särskilt. Då uppgifter 
lämnas ur privata personregister skall arkivrnyn· 
digheten dock beakta vad som i denna lag 
stadgas om utlämnande av pem:muppgifter; om 
inte detta med hänsyn till de införda uppgifter· 
nas :lider och art är uppenbart obehövligt för de 
registrerades integritetsskydd. 

()kap. 

Tillsyn och tvångsmedel samt undancagslov 

29 § 

D.:Jt.isckrcte.rsmyndtgheter 

Dacaorn budsmannen utövar 1 i llsrn iiver :ll r 
inhiimtande. registrering. användning "rh ut
lämnande av personuppgifter ~ker så att svftcna 
med denna lag nås. 

Darnsekretessnämnden har beslutanderätt i da
rasekrccessfragor i enlighet med vad som ~tad_g;~_, 1 

denna lag. · 
Om daraombudsmannens bvrå samt om data

sekrctessnämndens sammansärininl! och bchanJ
lingen av ärenden i nämnden stadgas i lagen om 
datasekretessnämnden och dataombudsmannen 
(474/87). .. 

30 § 
Anmälningsplikt '. 

Den registeransvarige skall göra en anmälan 
hos dataombudsmannen 

l) i fråga om personregister, när avsikten är att 
uppgifter i registret skall användas för direktre
klam, telefonförsäljning eller annan direkt mark
nadsföring, adresstjänst eller opinions- eller 
marknadsundersökning, om registret innehåller 
uppgifter om personer som inte står i ett sådant 
kund- eller tjänstgöringsforhållande eller med
lemskaps- eller därmed jämförbart förhållande 
till den registeransvarige som avses i 5 § 1 mom .. 

2) i fråga om personregister som förs med 
automatisk databehandling och för vilket uppgif
ter inhämtas med stöd av 19 § 1 mom. 3 
punkten, om det inte är fråga om sedvanlig 
uppdatering av adressuppgifter eller om person
register som förs för vetenskaplig forskning, 

3) när .personuppgifter lämnas ut ur person
register för automatisk databehandling i någon 
annan stat eller för att i betydande omfattning 
användas i en annan stat, om tillstånd enligt 
22 § inte har sökts, samt 

4) vid väsendig ändring av ett sådant person·· 
register som avses i l och 2 punkten. 

Den som bedriver kreditupplysningsverksam
het eHer. den som i form av näring bedriver 
inkasseringsverksamhec eller utför marknads- el
ler opinionsundersökningar eller för annans räk· 
ning utför tjänster, som gäller val av och lämplig
het i fr!ga om personal, eller utför databehand
lingsuppgifö:r, och som i denna verksamhet 
använder eller behandlar personregister och däri 
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1r.torda upp~1rtr:r. ir skyldig an hos daraombuds
rn:innen :inmäla verksamheten. 

;\nmälan skall göras i tillräckligt god tid, dock 
senast en manad innan de personuppgifter som 
;mes bli införda i personregistret inhämtas eller 
rerksamheten påbörjas eller någon annan åtgärd 
•('m medför anmälningsplikt vidras. Om ett 
;1ersonfrg1m:r ~0m inte tidigare behövt anmälas 
:indras s;\ a([ anmälan maste göras, skall anmälan 
~ke c:n m:inad innan det ändrade registret tas i 
bruk. 

Genom förordning kan stadgas orn sådana 
undatHJ.g ir:J.11 anmälningsplikren som inre även
twar rnöjlighecerna att styra regisrerverksamheten 
-,;i arr wfcena med denna lag n:is. 

3 l § 

Den registeransvanges z'nformaiionsplikt 

Den registeransvarige är utan hinder av sekre
resscadgandena skyldig att lämna dataombuds
mannen sådana upplysningar om personregister 
och dess användning som denne begär och som 
behövs för tillsyn över att inhämtande, registre
ring, kontroll. användning och utlämnande av 
personuppgifter sker i enlighet med lag. 

Den. registeransvarige är skyldig m i enlighet 
med vad som närmare stadgas genom förordning 
lämna dataombudsmannen upplysningar · om 
personregmer. 

32 ~ 

D.1t.Jsekretessmyndighetens tillsyn 

Dataombudsmanne.n· har räcr att inspektera 
personregister och att vid tillsyn anlita sakkunni .. 
ga som har godkänts av darasekretessnämnden. 
.. Dataombudsmannen och de sakkunniga iiger 

för inspektionen tillträde till lokaliteter som 
tillhör den registeransvarige eller den som hand· 
lar på hans uppdrag och i vilka personuppgifter 
behandlas eller personregister förs. De skall även 
få tillgång till sådana upplysningar och apparam 
som behövs för inspektionen. 

En inspektion skall ske så att den inte i onödan 
vållar den registeransvarige olägenhet eller kost· 
nader. · · 

20 § får samköras uran tillstånd av datasekretess
nämnden samt om hur personregister skall skyd
das mot användning av ucomstående. 

.14 § 

Styrning av enskrlda register 

Får dataombudsmannen veta att personuppgif
ter inhämtas eller regisueras eller an uppgifter i 
personregister används eller lämnas ut i mid med 
lag, skall han försöka förmå den som saken gi:itler 
att frivilligt ändra sitt beteende. Vid behov skall 
dataombudsmannen föra saken till darasekrcrcss
nämnden eller anmäla den för åtal. 

35 § 

ÅJiigganden 9ch förbud 

På ansökan av en registrerad kan dataombuds
mannen föreskriva att den registeransvarige skall 
sköta om att· den· registrerades rätt till insyn 
tillgodoses och att fel i registret rättas. Föreskrif-

. ten förfaller, om den registeransvarige inom en 
förelagd tid skriftligen eller muntligen meddelar 
dataombudsmannens byrå art han mocsäner sig 
att föreskriften ges. Den tid som föreläggs skall 
vara minst åtta dagar foi.n den dag då den 
registeransvarige fick del av föreskriften. 

Om någon inhämtar uppgifter eller inför upp· 
gifter i ett personregister, använder personregis
ter eller lämnar ut personuppgifter som ingår i 
regisrret eller vidtar någon annan åtgärd i mid 
med denna lag eller stadganden eller bestämmel
ser som utfärdats med stöd av den. eller försum
mar sin skyldighet enligt dessa stådganden eller 
bestämmelser, eller om föreskrift som meddelats 
av dataombudsmannen har förfallit i det fall sbm 
nämns i 1 mom., kan datasekretessnamnden på 
ansökan av .dataombudsmannen ålägga den som 
saken gäller att inom en bestämd tid rätta tiihad 
som orättmätigt har gjorts eller underlåtits: En 
registrerad kan på ansökan få ett · ärende som 
gäller tillgodoseende av rätten till insyn eller 
rättelse av fel prövat av dacasekretessnämnden. 
om dataombudsmannen har beslutat att inte 
meddela den registeransvarige n:\gon föreskrift 
eller att inte föra saken till. nämnden. 

Dacasekretessnämnden kan förbjuda inhäm-
33 § tande, registrering, användning och utlämnande 

Allmänna anvisningar ·av personuppgifter· som sker i strid med lag. 
Såvida de lagstridiga handlingarna eller försum-

Dataombudsmannen kan utfärda närmare an- melserna i hög grad äventyrar den registrerades 
visningar orrt när personuppgifter får lämnas ut . . integritecsskydd, intressen eller rättigheter eller 
med stöd av 19 § och när personregister enligt statens säkerhet, kan data.sekretessnämnden före· 
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sKrn·:i :m rel!tsterverksamheten 5kall upphöra. om 
inre rcg1strer :ir l;igsrad!!at. 

36 § 
Vite 

O;i.raombuJsnunnen kan före!Jgga vite för att 
forscärka informarionsskyldighet enligt ) I § clkr 
föreskrift som han meddelat med stöd av 3 5 §. 
Darasekreressnämnden kan förelägga vite för att 
försrärka beslut om åläggande eller förbud. 
Nämnden förordnar om betalning av vite. 

37 ~ 

Undantagslo11 

Datasekretessnämnden kan ge tillstånd som 
avses i 5, 7, 19 och 20 §§ ovan eller i 18 a § lagen 
om allmänna handlingars offentlighet samt till· 
stånd till undantag från de stadganden som ingår 
i denna lag eller en med stöd av den givc:n 
förordning, om något vägande ;käl talar för detta 
och det kan förhindras att den registrerades 
integritet. intressen eller rättigheter eller statens 
säkerhet äventyras. 

Undamagslov kan beviljas för en bestämd rid 
eller tills vidare. och till detta skall fogås-· före
skrifter som behövs för a:!'t säkerställa den regi
strerades integritetsskydd. intressen och rättighe· 
ter samt statens säkerhet. 

Datasekretessnämnden kan på ansökan av da
taombudsmannen eller den som fått undantags
lov ändra eller komplettera sådana föreskrifter 
som avses i 2 mom .. om detta behövs på grund 
av förändrade förhållanden. Tillståndet kan åter
kallas när skäl därtill prövas föreligga. 

7 kap. 

Ändringssökande 

38 § 
Besvärsriitt 

Ändring i datasekretessnämndens beslut med 
stöd av 22 eller 35-37 § får sökas genom besvär 
hos högsta förvaltningsdomstolen med ia~ttag:m: 
de av vad som stadgas i lagen om ändr1n,g~s'.&kan
de i förvaltningsärenden (154 I 50). Dataöfnbuds
mannen har rätt att söka ändring i datasekretc:ss
nämndens beslut med stöd av 22 eller 37 §. 

2 470362N 

)l) ~ 

luk.ttagande .1v beslut 

I datasekretessnämndens beslut med stöd av 3 5 
eller 36 § kan det föreskrivas att beslutet trots att 
ändring har sökts skall iakttas om inre besvärs
myndigheten bestämmer annat. 

8 kap. 

Särskilda stadganden 

40 § 

Datasekretess vid postning 

Den registeransvarige får inte i en postförsän
delse synligt använda personbeteckning. uppgif
ter om mottagarens personliga förhållanden eller 
uppgifter som avses i 24 § 2 mom. 

41 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid inhämtande, registrering, an
vändning eller utlämnande av personuppgifter ··._ 
har fått kännedom om något som gäller en_ 
annans personliga förhållanden eller ekonomiska 
ställning får inte i strid med denna lag för ·· 
utomstående röja de uppgifter som han på detta · · 
sätt har erhållit. 

42 § 
Skadeståndsskyldig ht: r 

Den registeransvarige är skyldig att ersätta den 
ekonomiska skada som tillfogats en registrerad 
genom att en orikrig uppgift har använts eller 
lämnats ut eller genom art användning eller 
utlämnande av en uppgift har skett i strid med '° 
lag. Ersättning skall härvid utges även för lidande 
som inte skall anses vara ringa. I fråga om 
skadeståndsskyldighet gäller i övrigt vad som 
stadgas i 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 4 och 6 §§ 
samt 4, 6 och 7 kap. skadeståndslagen (412/74). 

43 § 
Personregisterbrott 

Den som i strid med denna lag eller stadgan· 
den eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den 

l) i personregister inför känsliga uppgifter, 
2) genom att till en registrerad ge oriktig eller 

vilseledande information hindrar eller försöker· 
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i11ndra honom ltt uröva sm r:itc till insvn 46 § 
nersonregISter, 

·'I använder personregmer eller uppgifter i 
registret för andra ändamål än de som bestämts i 
enlighet med lag. 

..j) lämnar Ut personuppgifter Uf personregis· 
ter. eller 

1 J samk0r personregister 
och därmed gör intrång i en registrerads inte

gritetssk~·dd eller åsamkar honom annan skada 
eller betydande men. skall för personregisterbrott 
dömas rill böter eller fängelse i högst ett år. 

44 § 
P.·rso11register/örseelse 

Den som i mid med denna lag eller stadgan· 
den eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 

1) försummar sin skyldighet att anreckna upp
gifrskälla eller utlämnande av uppgifter, 

2) försummar att iaktta vad som stadgas om 
angivande av per5onregisters ändamål. om upp· 
görande och tillhandahållande av registerbeskriv· 
ning, om lämnande av upplysningar till en 
registrerad, om rättelse av uppdagat fel i person· 
register eller om information till dataombuds
mannen, 

3) lämnar en datasekretessmyndighet oriktig 
eller vilseledande upplysning i ärende som gäller 
personregisrer. eller 

4) bryter mot bestämmelser om skydd för och 
utplånande av personregister 

och därmed äventyrar en registrerads integri
tetsskydd; intressen eller rättigheter skall, om 
inte strängare straff för förseelsen stadgas i annan 
lag, för personregisterförseelse dömas till böter. 

För personregisterförseelse skall även dömas 
den som av grov vårdslöshet göi: sig skyldig tiO en 
gärning som avses i 43 § .. 

45 § 

Intrång i personregis/er 

Den som genom att använda en kod som han 
inte har . rätt till eller på annat bedrägligt sätt 
bryter en identifieringskontroll eller motsvarande 
säkerhetsarrangemang och· därmed orättmätigt 
bereder sig tillgång till ett personregister som förs 
med automatisk databehandling, skall för in-

. trång i personregister dömas till böterell~r fäng· 
else i högst sex månader. 

.\,;krcressbrott som g.i/ler personregister 

Den som i strid med 41 § för utomstående 
röjer personuppgifter som införes i eller inhäm· 
tats för personregister, skall för sekretessbrott 
som galler personregister dömas till bör.er eller 
fängelse i högst sex månader. 

47 § 

Hörande av dataombudsmannen 

Innan åtal väcks för en gärning som avses i 
4 3-46 §§ skall allmänna åklagaren höra data
ombudsmannen. Domstolen skall vid behand
lingen av rn sådant mål bereda dataombuds
mannen tillfälle att bli hörd. 

48 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

9 kap. 
Ikraftträdande och övergångsstadganden 

49 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 
De scadganden om inhämtande, registrering, 

användning och utlämnande av personuppgifter 
som ingår i en förordning som har utfärdats 
innan denna lag träder i kraft tillämpas likväl i 
stället för motsvarande stadganden i lagen. 

Stadgandena i 42 § skall tillämpas på skador 
som har inträffat ,,efter det lagen trätt i kraft. 

50 § 

Övergångsstadganden 

Det skall ses till att personregim:r, som har 
tagits i bruk innan denna lag träder i kraft, 
stämmer överens med lagen inom ett år efter det 
Iagc:n trätt i kraft, om inte annat stadgas nedan. 
Förutsätter upprätthållandet av etc sådant register 
tillstånd enligt denna lag, skall ansökan om 

·•· tillstånd göras inom sex månader från det lagen 
:<trätt i kraft. 

Anmälan som nämns i 30 § 1 mom. 3 punkten· 
och 2 mom. skall göras inom sex månader och 
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:;nmaian som namns : .il1 .:; , ::h)!Tl ulfl .:. 
ounkren inom ett är cfrcr det iagtn rrän l kratr. 

En registeransvang som utövar kredtmpplys
ningsverksamher skall inom två år efter lagens 
ikrafmädande göra i 13 § I mom. nämnd 
anmälan om de personuppgifrer som är införda i 
regimer .{ndr;is rrt personre1<ister som tidigare 

Htlsmgtors den 'O april I <J8-;" 

10) 1 

töm manu_ellt for krcdnuppiysningsverksamhet 
så att det törs med automatisk databehandling, 
tar anmälan göras enbart om de personuppgifter 
som ingår i det register som förs med automatisk 
databehandling, om personuppgifter inte lämnas 
ur med hjälp av det tidigare registret. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Christo/fer Taxe// 
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Personregisterförordning 
Given i Helsingfors den 30 april 1987 

På föredragning av justitieministern stadgas med 'stöd av personregisterlagen av den 30 april 1987 
(471/87): 

1 kap. 

Inhämtande och reginrering av personuppgifter 

l § 

Register för forskning 

Utan hinder av 5 § 1 mom. personregisrerla
gen (471 /87) får personuppgifter inhämtas och 
införas i personregister för vetenskaplig forsk
nmg, 

1) om användningen av registret bygger på 
åligganden som är lagstadgade för den register
ansvarige eller på en vederbörlig forskningsplan, 

2) om registret inte på grund av sitt datainrie
håll äventyrar en registrerads integritetsskydd, 

3) om registret används och ur registret lämnas 
ut personuppgifter enbart för vetenskaplig forsk
ning och verksamheten även annars sker så att 
uppgifter om bestämda personer inte röjs för 
utomstående, ifall inte ett sådant förfarande med 
hänsyn till de införda uppgifternas ålder och art 
är uppenbart obehövligt för de registrerades 
integritetsskydd samt 

4) om registret senast inom fem år sedan det 
togs i bruk utplånas eller på det sän som avses i 
14 § överförs till arkivering. 

Om sådana känsliga uppgifter som nämns i 
6 § personregisterlagen införs i ett personregister 
som avses i 1 mom., skall registret utplånas eller 
överföras till arkivering inom två år sedan det 
togs i bruk. 

Om frågan gäller uppföljningsforskning eJ!er 
annan därmed jämförbar regelbundet ån::rkom
mande forskning, får personregistret uppbevaras 
en längre tid än den som nämns i denna 
paragraf, dock högst fem år från det inhämtan
det av uppgifter upphörde, om detta är nödvän
digt för att bedriva forskningen. 

En ansvarig ledare skall utses för forsknings
projektet, om inte forskningen bedrivs vid en 
högskola eller hör till en myndighets eller inrätt
nings lagstadgade uppgifter. 

2 § 

Statistikregister 

Utan hinder av 5 § 1 mom. personregisterla
gen får personuppgifter inhämtas och införas i 
personregister för statistiska syften, 

1) om registret är nödvändigt för att den 
registeransvarige skall kunna sköta de uppgifter 
som hör till hans verksamhetsområde, 
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: , om t re~1strer :nrors uop~itter enbart om 
rersor.er dler omstäncii~heter- ~om hör rill den 
registeransvanges verksamhetsomrade samt 

5) om registret används enbart för statistiska 
syften och uppgifter inte lämnas ur registret så 
att de kan hänföras till någon bestämd person, 
ifall inte udämnandet följer av en i lag eller 
rororcin11:g anpn:n dlcr med stöd därav föreskri
\'tn skddighet att lämna uppgifter för officiell 
sraristik. 

3 ~ 
Upmiom- 01:h m.1rknads11ndersökningilr 

>:är uppgifter inhämtas :iv någon för en opi
nions- eller marknadsundersökning så att de 
inhämtade uppgifterna bildar en personregister. 
skall denne meddelas namn och adress i fråga om 
den som utför undersökningen samt undersök
ningens syfte. Likaså skall det meddelas på vems 
uppdrag undersökningen utförs, om det inte är 
uppenbart att kännedom om uppdragsgivaren 
väsentligt kan minska resultatens -tillförlitlighet. 
Vid undersökningen skall det dessutom framgå 
att det är fri,,illigt att svara. 

Personuppgifter som inhämtats för en opi
nions- eller marknadsundersökning får inte an
vändas eller lämnas ut till något annat ändamål. 
Uppgifterna får inte heller utan skriftligt sam
tycke av vederbörande uppbevaras längre tid än 
mi :ir i en såd:in form att de kan hänföras till en 
bestämd person. 

4 § 

Regt!ter för direkt marknadsföring och 
.idresstjänst 

fråga om personregister som används till 
direktreklam. telefonförsäljning eller annan di· 
rekt marknadsföring eller adresstjänst får oaktat 
5 § 1 mom. personregisterlagen personuppgifter 
inhämtas och införas i registret, 

1) om personregistret används för på förhand. 
preciserade marknadsföringsåtgärder och det är i 
bru.k högst sex månader och det inte på grund av 
sitt innehåll äventyrar de registrerades integritets .. 
skydd eller 

2) om personregistret innehåller uppgifter en· 
bart om de registrerades namn, adress, telefon
nummer, titel eller yrke, ålder, kön och moders· 
mål och det inte, på grund av att det är 
heltäckande eller p:\ grund av det sätt på vilket 
det används, äventyrar statens säkerhet. · 

5 3 
Kreditupplysningsregister 

Den som bedriver kreditupplysningsverksam
her får i kreditupplysningsregister införa uppgif
ter om den registrerades namn, personbeteck· 
ning, adress och titel eller yrke. 

l kreditupplysningsregistcr får införas och 
därur får lämnas ut uppgift om sådan försum
melse atc betala eller. prestatera något 

1) som har konstaterats genom ett laga kraft 
vunnet beslut av domstol eller överexekutor eller 
genom betalningsorder utfärdad av domare eller 
vid förrättning av utsökningsmyndighet, 

2) som har lett till att konkursansökan har 
lämnats in, 

3) som den registrerade har erkänt genom 
skriftligt meddelande till borgenären eller 

4) som medför att säljaren vid avbetalningsköp 
enligt lag har rätt att återta det sålda föremålet 
eller att en kreditgivare enligt lag har rätt att 
bä.va något annat konsumemkreditavtal, om da
tasekretessnämnden har gett tillstånd till registre
ring av försummelser!. · 

\ 

I kreditupplysningsregister får också införas 
och därur lämnas ut uppgift om att den regisrre
rade i samband med utmätning har konstaterats 
vara medellös. 

När damekretessnämnden ger tillstånd till 
registrering av uppgifter som avses i 2 mom. 4 
punkten skali den samtidigt vid behov meddela 
föreskrifter för säkerställande av att de registrera
de uppgifterna är riktiga och att den registrerade 
får kännedom om att sådana uppgifter registre
ras . 

2 kap. 

Kontroll och rättelse av personuppgifter 

6 § 

Registerb<1skrz'vning 

Av den registerbeskrivning som avses i 10 § 
personregisterlagen skall framg:\ 

1) den registeransvariges namn, adress och 
telefonnummer, 
. 2) namn och telefonnummer i fråga om de,n 
som sköter frågor som gäller registret, 

- 3) registrets benämning, orsaken till att regist
ret förs och registrets användningssyfte och · 

4) vilka slags uppgifter registret inneh:\ller. 
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i: 'na.mrag ;ran skyldigheten att hdlla 
registerbeskn.vmngen tillgänglig 

Registerbeskrivningen skall inte hållas tillgäng· 
lig pa det sätt som avses i 10 § 1 mom. personre
·~isterla!!en. om statsrådet så har bestämt och 
oesKm:nmgen har uppgjom for 

I) personregister inom utrikesförvaltningen. 
när statens förhållanden till en annan stat eller 
ull någon inrern:uionell organisation kan skadas 
eller statens säkerhet äventyras av att de hålls 
tillgängliga. 

2) personregister som skvddspolisen för i sam
band med bevakningen av statens säkerhet. när 
statens säkerhet kan ävemvras av att de hålls 
tillgängliga, · 

3) personregister som förs av gränsbevaknings
väsendet eller, inrikesministeriets utlännings byrå, 
när statens säkerhet eller förhållaride till en 
annan stat kan skadas av att de hålls tillgängliga, 

4) personregister som förs inom. polisförvalt
ningen, när förebyggande och utredning av brott 
kan äventyras av att de hålls tillgängliga, samt 

5) personregister som förs inom försvarsmakten , 
och som a9vänds i verksamhet som gäller upp· 
rätthållande av försvarsberedskapen, när statens 
säkerhet kan äventyras av att de hålls tillgängliga. 

8 § 

Bt?g.rJnsning.ir ,;v rätten trf I insyn 

Den registrerade har inre sådan rätt till insyn 
som avses i 11 § personregisterlagen, om frågan 
gäller· 

l) personregister som inom skatteförvaltningen 
upprätthålls för beskattningen, eller 

2) pe1sonregister om vilket den registeransvari
ge på eget initiativ skriftligen ti!lställer den 
registrerade uppgifter minst"var~~nnat år. 

9 § 
Rätt till insyn i register som förs inom 

hälsovården 

Den som vill veta· vilka uppgifter om honom 
som har införts i ett personregister, som förs av 
en hälsovårdsmyndighet eller .hälsovårdsinrätt· 
ning eller av en läkare eller tandläkare och som 
innehåller personuppgifter angående hälsotill· 
stånd eller sjukdomar, skall vända sig till en 
läkare som skall se till att uppgifterna inhämtas 
med den registrerades samtycke. Uppgifter om 
anteckningarna i registret lämnas av läkaren eller 

enligt hans anvisningar av nagon annan som har 
hiilsovardsutbildning. 

10 § 

Intyg om att insyn har förvå'grat1 

Ert sådant intyg om att insyn har förvägrats 
sum avses i 14 § personregisterlagen skall· ges 
skriftligen och däri skall uppges namnet pa den 
som har begärt uppgifter. den registerarisvariges 
namn och adress, registrets benämning och an
vändningssyfte samt skälen till arr insyn har 
förvägrats. 

11 § 

Intyg om att rättelseyrkande har J;amstdl/ts 

Ett sådant intyg om au rättelseyrkande har 
framställts som avses i 15 § 2 mom. personregis
terlagen skall ges skriftligen och däri skall uppges 
den registeransvariges namn och adress, registrets 
benämning och ändamål, den registrerades namn 
samt hurdan ändring i registeruppgifterna denne 
yrkar, grunderna för yrkandet och skälen till art 
den registeransvarige inte har godkänt yrkandet. 

· 3 kap. 

Utlämnande av personuppgifter och arkivering av 
personregister 

12 § 

Utlämnande av personuppgifter till direkt 
marknadsfönng och adre1stjänst 

I de fall som avses i 18 § 2 mom: personregis
terlagen får ur personregister lämnas ut eller som 
grund för stickprov vid utlämnandet användas en 
identifieringsuppgift som kan hänföras till en 
person samt uppgifter om personens namn, 
adress, titel eller yrke, ålder, kön och modersmål. 
En personbeteckning Br lämnas ut för sedvanlig 
databehandling som sker för uppdatering av 
adressuppgifter eller i syfte att undvika dubbel 
postning, om mottagaren redan har tillgång till 
personbeteckningen. · 

13 § 

Utlämnande av personuppgift utomlands 

Utan sådant tillstånd som nämns i 22 § per
sonregisterlagen får personuppgifter lämnas ut 
till följande länder: 
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:-;anKnKt. 
Förbundsrepubliken Tvskland. 
>.org,e. 
Spanien och 
Sverige. 

14 § 

, ~ "i·t::'Tl'l.~ .IL' ft:rSOnuppgi(;,:r 

Ett personregister som är betyddsefullt för 
vetenskaplig forskning eller av någon annan 
orsak kan överföras för att arkiveras av en högsko
la eller en sådan inrättning eller myndighet till 
vars !a!!stadgade uppgifter det hör att bedriva 
forskning. om dam.sekretessnämnden har beviljat 
den tillstånd till arkiveringen. Datasekretess
nämnden kan bevilja ett samfund, en stiftelse 
eller en inrättning tillstånd att arkivera personre
gister som tillkommit i deras egen verksamhet 
och som uppfyller ovan nämnda villkor. 

Data.sekretessnämnden skall i sitt tillståndsbe
slut ge föreskrifter om hur skyddet av registren 
skall ordnas samt om hur anvzndningen av 
personuppgifter skall övervakas. 

Datasekreressnämnden skall innan beslutet fat
tas bereda riksarkivet tillfälle att ge utlåtande. 

4 kap. 

Tillsyn 

15 § 
Rc·gisteranm.i/an 

En sadan anmälan till dataombudsmannen 
som avses i 30 § 1 mom. l och 2 punkten 
personregisterlagen skall innehålla register
beskrivningen och en redogörelse för registret, av 
vilken skall framgå 

1) registrets storlek, 
2) de normala källorna för registret eller vari

från uppgifterna härstammar, 
3) hur uppgifter normalt lämnas ut ur regist

ret, 
4) hur registret samkörs med andra register, 
5) upplysning om var de apparater finns som 

används när registret förs, 
6) vilka stadganden som gäller hemlighållande 

av de uppgifter som finns i registret, 
7) när och hur de registrerade underrättas om 

registret samt hur deras rätt till insyn har ord
nats, 

8) hur och när en felaktig registeruppgift 
rättas, 

9) hur det tekniska skvddet av regimer har 
ordnars och hur användni~gen av registret över
vakas samt 

10) hur och när regiscret utplånas. 

16 § 

Anmälan om utliimnande av personuppgifter till 
utlandet 

En sådan anmälan till dataombudsmannen 
som avses i 30 § 1 mom. 3 punkten personregis
terlagen skall uppgöras i form av en handling och 
av den skall framgå 

l) namnet och adressen på den som lämnar ut 
eller överför uppgifterna. 

2) arten och mängden av de uppgifter som 
lämnas ut same från vilket personregister de 
härstammar, 

3) åt vem och för vilket ändamål uppgifterna 
lämnas ut samt 

4) när och hur uppgifterna lämnas ut. 

17 § 
Anmälan om vissa verksamheter 

En sådan anmälan till dataombudsmannen 
som avses i 30 § 2 mom. personregisterlagen skall 
uppgöras i form av en handling och av den skall 
framgå 

l) näringsidkarens namn, verksamhetsområde, 
hemort och adress, 

2) vilka personregister som används i verksam
heten och vilka slags uppgifter de innehåller 
samt hur uppgifter lämnas ut ur registren och 
hur länge registrerade personuppgifter uppbe
varas, 

3) upplysning om var de apparater finns som 
används när registret förs, 

4) hur det tekniska skyddet av personregistren 
har ordnats och hur användningen av person
registren övervakas samt 

5) hur personalen har gjorts förtrogen med 
personregistedagstifmingen. 

5 kap. 

Särskilda ~tadganden 

18 § 
Samtycke och uppdrag 

Den registrerades samtycke till eller uppdrag 
att införa eller lämna ut känsliga personuppgifter 
eller att med ett annat personregister samköra. ett 
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register som innehåller sådana uppgifter skalJ 
lämnas skriftligen. Av handlingen skall framgå 
det ändamål för vilket personuppgifterna får 
användas eller lämnas ut. 

Samtycket gäller tills vidare, om inte annat 
framgår av samrrcket. Den rq;1strerade har riin 
att återta sitt samrvcke. 

Helsingfors den 30 april 1987 

19 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 
l988. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

, . 'Justitieminister Chnstolfar Taie/I 


