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1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
 
 Rättsregistercentralen 

Postadress: PB 157, 13101 TAVASTEHUS 
Besöksadress: Wetterhoffinkatu 2, 13100 TAVASTEHUS 
029 56 65631 

 oikeusrekisterikeskus@om.fi     
  
2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON 
 

Kati Kilpeläinen 
Registerchef 
050 5929674 
kati.kilpelainen@om.fi 
 

3. DATASKYDDSOMBUD 
 

Petteri Jartti 
Specialsakkunnig 

 0503090140 
petteri.jartti@om.fi 

4. REGISTRETS NAMN 
  
Näringsförbudsregistret 

 
5. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN 
 

Det för allmänt bruk avsedda näringsförbudsregistret förs i syfte att tillgodose offentligheten 
när det gäller näringsförbud samt efterlevnaden och kontrollen av förbuden. 
 
Uppgifter som antecknats i näringsförbudsregistret är offentliga med undantag för uppgifter 
om näringsförbud som upphört, vilka är sekretessbelagda. 
 
(Lag om näringsförbud (1059/1985) 21 §) 

 
6. BESKRIVNING AV KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH AV KATEGORIERNA AV PERSONUPPGIFTER 
 

I näringsförbudsregistret införs om dem som meddelats näringsförbud eller tillfälligt 
näringsförbud  

1. namn, 
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2. persontbeteckning samt 
3. hemkommun. 

 I näringsförbudsregistret införs även: 
1. domstolen som meddelat avgörandet, 
2. dagen för avgörandet, 
3. övriga uppgifter som behövs för att kunna identifiera avgörandet, 
4. verkställighetsförbud som en högre domstol meddelat, 
5. Undantag i näringsförbudets innehåll samt 
6. upphörande av tillfälligt näringsförbud 

 
 (Lag om näringsförbud (1059/1985) 21 §) 
 (Förordning om näringsförbudsregistret (121/1998) 2–4 §) 
 

Näringsförbudsregistret innehåller inte uppgifter som hör till särskilda kategorier av 
personuppgifter. 
 

7. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 
 

1. Allmänna domstolar 
 
8. MOTTAGARE ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA HAR LÄMNATS 
ELLER SKA LÄMNAS UT 
 
 För skötsel av lagstadgade åligganden: 

1. Till domstolar 
2. Till andra myndigheter 

 
För bedömning av avtalsparters tillförlitlighet eller något annat jämförbart ändamål som är 
godtagbart 

3. Till sammanslutningar som bedriver kreditupplysningsverksamhet 
4. Till kredit- och finansinstitut 
5. Till andra sammanslutningar 
 

(Lag om näringsförbud (1059/1985) 21 §) 
 

9. GRUPPER AV UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL ETT TREDJELAND ELLER TILL EN INTERNATIONELL 
ORGANISATION  
 
 Uppgifterna i näringsförbudsregistret överförs inte till tredjeländer. 
 
10. LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER 
 

Uppgifter om näringsförbud utplånas ur registret fem år efter att förbudet upphört. Uppgifter 
om näringsförbud som upphört får trots sekretessen lämnas ut till  
 

1. förundersökningsmyndigheten för förundersökning av brott mot näringsförbud och 
utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud, 

2. åklagaren för åtalsprövning och drivande av åtal samt för utredning av 
förutsättningarna för meddelande av näringsförbud, 

3. de myndigheter som är behöriga enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) för 
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genomförande av säkerhetsutredningar enligt den lagen. 
 

 
(Lag om näringsförbud (1059/1985) 21 §) 

 
11. PROFILERING 
 
 Profilering används inte i näringsförbudsregistret. 
 
12. REGISTRENS UNDERHÅLLSSYSTEM OCH SKYDDSPRINCIPER SAMT BESKRIVNING AV TEKNISKA OCH 
ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 

Uppgifterna i näringsförbudsregistret har registrerats i Registerdatasystemet (RDS).  
 
Registret fungerar i ett skyddat, internt nätverk. Samtliga användare undertecknar en 
dataskydds- och sekretessförbindelse gällande uppgifter och datasystem. Registret innehåller 
olika behörighetsroller. Behörighetsrollen för varje tjänsteman väljs enligt prövning från fall 
till fall så, att rollen lämpar sig för tjänstemannens uppgifter. Behörighetsbeskrivningarna och 
principerna för åtkomstadministration finns dokumenterade i ett separat, sekretessbelagt 
dokument som gäller ämbetsverkets beskrivning av behörighetsadministration. De tekniska 
skyddsåtgärderna för registren beskrivs i ett separat, sekretessbelagt dokument.  

Skyddet är baserat på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt 
skydd av lokaler, passerkontroll, skydd av datakommunikation samt säkerhetskopiering av 
uppgifter. Registrets loggadministration och dess principer är beskrivna i 
Rättsregistercentralens policy för loggadministration. Utrustningslokalerna är fysiskt belägna i 
Finland. För att övervaka att verksamheten är ändamålsenlig används administrativa 
kontroller.  

13. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 
 

 
13.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL INSYN 
 
(EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 artikel 15) 
 
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till 
personuppgifterna. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att få den information 
som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016.  
 
Den som vill ha de i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning nämnda uppgifterna om 
sig själv, ska framställa en begäran till den personuppgiftsansvarige så att den registrerades 
identitet kan kontrolleras. 

 
13.2 RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTER SAMT BEGRÄNSNING AV BEHANDLING 
 
(EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 artikel 16–18) 
 
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få 
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ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade i enlighet med 
artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
 
Den registrerade har även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få 
sina personuppgifter raderade under förutsättning att något av kraven i artikel 17 i EU:s 
allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 uppfylls. Den registrerade har likaså rätt till att 
den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen, om det är frågan om någon av de frågor 
som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016.  
 
Den registrerade kan anhängiggöra ett yrkande om rättande, radering eller begränsning med 
iakttagande av bestämmelserna om inledande av ärenden i förvaltningslagen (434/2003). 

 
14. RÄTT ATT LÄMNA IN EN BEGÄRAN OM ÅTGÄRDER TILL DATAOMBUDSMANNEN 
 

Den registrerade har rätt att lämna in en åtgärdsbegäran till dataombudsmannen, om den 
registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot EU:s 
allmänna dataskyddsförordning (EU) 678/2016. 

 
Dataombudsmannens kontaktuppgifter: 
 
Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 HELSINGFORS 
Postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS 
Telefonnummer: 029 56 66700 
E-postadress: tietosuoja@om.fi 

 


