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Dataskyddsbeskrivning: Behandling av personuppgifter vid planering av vägar

Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av personuppgifter i
planeringen av väg och järnväg som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralens (NTM-centralens) ansvar och lagstadgade behörighet. I
denna dataskyddsbeskrivning får du information om för vilket ändamål dina
personuppgifter används och vilka rättigheter du har som registrerad.
I planeringen av vägar och järnvägar samlas personuppgifter in och
behandlas exempelvis via uppgifter över fastighetsägare i
planeringsområdet och uppgifter i anslutning till lagstadgat förfarande om
växelverkan. Dessutom behandlas personuppgifter i ärenden som gäller
behandling av respons och anmärkningar om planerna.
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1 Registeransvarig och dataskyddsansvarig
NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
Telefonväxel:

0295 027 500 lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift

Postadress:

PB 156
60101 Seinäjoki

Webbplats:
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-etela-pohjanmaa
2 Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna används i myndighetsutövning i anslutning till
planeringen för dessa syften:
 kommunikation
 dialog
 behandling av respons, anmärkningar och besvär
 utredning av inlösnings-, nyttjanderätts- och ersättningsbehov
3 Grunden för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig enligt artikel 6 punkt 1
underpunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen på att fullgöra en
rättslig förpliktelse och enligt underpunkt e på att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller myndighetens utövning av offentlig makt i anslutning
till trafikledsplanering.
I fråga om planering av väg och järnväg stadgas om NTM-centralernas
uppgifter och behörighet i följande författningar:
 Lag om trafiksystem och landsvägar (503/2005)
 Banlagen (110/2007)
 Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
 Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
(1373/2018)
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Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra myndighetens
lagstadgade uppgifter och förpliktelser.






Lag om trafiksystem och landsvägar (503/2005),
i synnerhet 11 §, 27 §
Banlagen (110/2007), i synnerhet 25a §
Vattenlagen (587/2011), i synnerhet 10 kapitlet
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017)
Förvaltningslagen (434/2003), i synnerhet 8 §

4 Personuppgifter som behandlas
Om de registrerade behandlas följande personuppgifter:
 namn
 kontaktuppgifter såsom t.ex. adress, telefonnummer och epostadress
 fastighetsbeteckning
Onödiga personuppgifter, som erhållits i samband med överlåtelsen av
uppgifter, såsom personbeteckning, tas omedelbart bort.
Dessutom behandlas de registrerades respons, anmärkningar och
kontakter, som gäller planeringen och som personen har skickat in. I
anslutning till lagenlig växelverkan, respons och anmärkningar kan
personen själv besluta vilka kontaktuppgifter hen ger ut om sig själv. Om
personen inte ger ut kontaktuppgifter, kan hen inte kontaktas i ärenden
som gäller planeringen.
I anslutning till planeringen behandlas intressegruppernas kontaktuppgifter
som t.ex. kontaktpersonens namn, kontaktpersonens ställning,
sammanslutning, adress, telefonnummer och e-postadress. I registren
sparas respons, utlåtanden, kontakter som intressegrupperna har skickat
in om planeringen samt andra uppgifter som hör samman med lagenlig
växelverkan.
5 Uppgifternas förvaringstid
Uppgifterna arkiveras enligt NTM-centralens informationsstyrningsplan.
Förvaringstiden grundar sig på arkiv- och speciallagar samt på behovet att
i verksamheten dokumentera och garantera såväl myndighetens som
privatpersonens och sammanslutningens rättsskydd.
Personuppgifterna som finns i planhandlingarna förvaras lika länge som
själva planhandlingarna. Planhandlingarna arkiveras tidsbundet i 20 år på
NTM-centralen. Transport- och kommunikationsverket, som godkänner
planerna, arkiverar planer som har skickats till ämbetsverket för all framtid.
Andra dokument, som framställs under planeringen och som innehåller
personuppgifter såsom e-postlistor, förstörs när behovet av dem upphör
eller planen verkställs, varvid behovet av växelverkan och kommunikation
upphör.
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6 Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter erhålls av de registrerade själva, sammanslutningen som den
registrerade representerar samt av andra myndigheter, i synnerhet
kommunerna där planeringsobjektet ligger och från Lantmäteriverkets
fastighetsdatasystem.
7 Uppgifternas mottagare
Uppgifterna överlåts till Transport- och kommunikationsverket (Traficom),
som godkänner planerna, och vid behov av särskilda skäl till kommunikationsministeriet. (Lag om trafiksystem och landsvägar 99 §).
I projekt som fordrar vattentillstånd och miljötillstånd överlåts uppgifterna
till regionförvaltningsverket som är tillståndsmyndighet. (Vattenlag 10
kapitlet)
När planeringsmaterialet läggs offentligt fram till påseende, innefattar det
framlagda materialet nödvändiga personuppgifter med avsikt på informationsåtkomsten såsom fastighetsbeteckningar som syns på
planeringskartorna.
Uppgifterna överlåts till dem som begär i enlighet med lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet. Myndigheternas handlingar är
offentliga om de uttryckligen inte är sekretessbelagda enligt lagen.
Uppgifterna överlåts inte för direktmarknadsföring, opinions- eller
marknadsundersökningar om överlåtelse för detta ändamål inte har
föreskrivits skilt.
För att fullfölja sina lagstadgade uppgifter använder NTM-centralen sina
avtalspartners som behandlare av personuppgifterna, exempelvis
konsulter som utför planeringsarbete eller fältarbete. Personuppgifterna
behandlas i NTM-centralens eller konsulternas datasystem, och
leverantörerna av dessa är också behandlare eller underbehandlare av
personuppgifterna.
8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området
Uppgifterna förs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
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9 Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och även rätt
att få en kopia av dina egna personuppgifter.
Du kan begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter som gäller dig.
Du kan motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter på grundval av
din särskilda personliga situation när NTM-centralen behandlar dina
uppgifter för att fullfölja en uppgift som gäller allmän fördel eller utövar
offentlig makt som tillkommer NTM-centralen.
Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i
följande situationer:
 du anser att uppgifterna om dig är felaktiga
 du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter, men din
begäran har ännu inte behandlats
 du behöver uppgifter för att göra upp, framföra eller försvara ett
juridiskt yrkande
 dina uppgifter behandlas i strid med lagen, men du vill inte att dina
uppgifter ska tas bort
NTM-centralen fattar inga beslut som grundar sig på automatiskt
beslutsfattande såsom profilering.
Du kan skicka in en begäran som gäller dina rättigheter till NTM-centralens
registratur med e-post, e-blankett eller per post.
Uppgifter och åtgärder är avgiftsfria för den registrerade, förutom om
framställningarna är uppenbart ogrundade eller oskäliga, i synnerhet om
de framförs upprepade gånger.
Du har rätt att anföra besvär till tillsynsmyndigheten om du anser att det
har brutits mot lämplig dataskyddsreglering i behandlingen av dina
personuppgifter. Tillsynsmyndighet i Finland är dataskyddsombudet
(www.tietosuoja.fi; Dataombudsmannens byrå, PB 800, 000521
Helsingfors).

