
BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I VÄGLAGET 
Väglaget är skyldigt att iaktta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i behandlingen av 
personuppgifter  

Allmänna principer 
Enligt de allmänna principerna för behandlingen av personuppgifter i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning ska personuppgifter 

 behandlas lagenligt, vederbörligt och genomskinligt med tanke på den registrerade 
personen 

 behandlas konfidentiellt och säkert 

 samlas in och behandlas för ett särskilt, uttryckligt och lagligt ändamål 

 samlas in endast till den del det är nödvändigt i förhållande till ändamålet för 
behandlingen 

 uppdateras alltid vid behov - inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller 
korrigeras utan dröjsmål 

 förvaras i en form så att den registrerade kan identifieras endast så länge det är 
ändamålsenligt med tanke på uppfyllandet av av ändamålet för behandlingen av 
uppgifter. 

Centrala definitioner 

Personuppgift  
avser alla slag av beteckningar som beskriver en fysisk person, hans eller hennes egenskaper 

eller levnadsförhållanden som kan identifieras att beröra honom eller henne, hans eller 

hennes familj eller personer som bor i gemensamt hushåll med honom eller henne  

Behandling av personuppgifter 
avser insamling, lagrande, ordnande, användning, överföring, överlåtelse, sparande, ändring, 

sammanföring, skydd, avlägsnande och förstöring av personuppgifter eller andra åtgärder 

som inriktas på personuppgifter  

Personregister  
avser en informationssamling bestående av personuppgifter som till följd av sitt 

användningsändamål bildar sammanhörande beteckningar, vilka helt eller delvis behandlas 

med hjälp av automatiskt databehandling eller som ordnats till ett kartotek, förteckning eller 

på ett sätt som kan jämföras med dessa så att uppgifter som berör en speciell person enkelt 

kan hittas utan oskäliga kostnader.  

Den registrerade  
avser den person som personuppgiften berör 

Dataskyddskränkning 
Med dataskyddskränkning avses kränkning med påföljden att personuppgifter i misstag eller 

i strid mot lagen förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller tillträde olovligen ges.  

Vid fall av eventuell kränkning ska personen som upptäckt det skedda utan oskäligt dröjsmål 

meddela den personuppgiftsansvariga, som beslutar om eventuella åtgärder. Meddelande 

om kränkning görs i mån av möjlighet inom 72 timmar från att kränkningen upptäcktes till 

tillsynsmyndigheten. Meddelande behöver inte göras ifall kränkningen sannolikt inte 

föranleder någon risk för en fysisk persons rättigheter och friheter.   



Den registrerade meddelas om dataskyddskränkningen ifall kränkningen sannolikt förorsakar 

hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. I detta meddelande beskrivs bl.a. 

naturen på dataskyddskränkningen av personuppgifter och de sannolika följderna av 

dataskyddskränkningen på ett tydligt och enkelt språk. Meddelandet görs utan obefogad 

fördröjning.  

Den personuppgiftsansvariga dokumenterar alla dataskyddskränkningar av personuppgifter 

och faktorer i anslutning till kränkningen, kränkningens inverkningar och genomförda 

korrigerande åtgärder på basis av vilka tillsynsmyndigheten kan kontrollera att den 

personuppgiftsansvariga har iakttagit sin anmälningsskyldighet. Tillsynsmyndighet är 

Dataombudsmannens byrå (PB 800, 00521 Helsingfors, tietosuoja@om.fi). 

 

  



Dataskyddsbeskrivning 

Väglagets register över vägdelägare 

1 Registrets namn och personuppgiftsansvarig 
NN väglagets register över vägdelägare  

kontaktuppgifter till bestyrelsens ordförande/syssloman  

Namn 

Adress 

Telefonnummer 

E-postadress 

2. Registeransvarig och kontaktperson 
Namn 

Adress 

Telefonnummer 

E-postadress 

3 Ändamål och grund för behandlingen av personuppgifter 
Avsikten med registret över delägare och väganvändare är att samla in uppgifter om 

väglagets delägare och andra användare av vägen för utformande av debiteringslängd enligt 

§ 64 och 67 i lagen om enskilda vägar, för uppbärande av väg- och bruksavgifter samt 

väglagets beslutsfattande och övriga förvaltning, information och fakturering.  

 

Ur uppgifterna kan man sammanställa statistik, ur vilken enskilda vägdelägare inte kan 

identifieras. 

4 Registrets innehåll 
I registret insamlas följande uppgifter om vägdelägarna: vägdelägarens namn, 

vägenhetsantal, andel av vägenheterna, antalet enhetsavgifter, grundavgiftens storlek 

vägavgiften totalt.  

 

Dessutom samlar man in följande uppgifter om vägdelägarna: 

 Delägarens kontaktuppgifter (näradress, postnummer och -anstalt, telefon, e-postadress 

och annan elektronisk adress) 

 Delägarfastighetens namn, fastighetsbeteckning, arealer, typ och användningssätt och 

användningsbelopp, sträcka som vägen används, antal fordon i bruk 

 Grund för vägdelägarskapet (vägrätten) 

 Vägavgiftsuppgifter (fakturering och betalningsprestationer) i 

ekonomiförvaltningssystemet. 

 

För betalarna av bruksavgifts del och för andra som erhållit rätt att använda vägen insamlas 

följande uppgifter i registret: 

 Personens eller användarens namn 

 Kontaktuppgifter (näradress, postnummer och -anstalt, telefon, e-postadress och annan 

elektronisk adress) 

 Vägens användningsmängd och -sätt samt bruksavgiftens storlek 

 Vägavgiftsuppgifter (fakturering och betalningsprestationer) i 

ekonomiförvaltningssystemet. 

5 Regelmässiga källor som används för registret 
Vägdelägarnas meddelanden om ändring, inledande eller avslutande av väganvändning.  



 

Uppgifterna kan vid behov kompletteras med uppgifter som fås av lantmäteriverket och 

kommunen. 

6 Skydd av personuppgifter och datasäkerhet 
Det manuella registret på papper förvaras i ett låsbart skåp i ett utrymme som bestäms av 

den personuppgiftsansvariga. Endast behöriga personer som utnämns avväglaget har 

tillträde till det manuella registret.  

 

Det elektroniska registret finns på väglagets personuppgiftsansvarigas server eller dator. 

Endast den personuppgiftsansvariga eller aktör utnämnd av väglaget, som för sin del 

ansvarar för skydd av förvaringen av uppgifter har användarrätt till registret. Tillgång till 

registret sker med hjälp av användarnamn och lösenord. 

7 Regelmässig överlåtelse och överföring av personuppgifter 
Personuppgifter överlåts i regel inte till tredje part.  

 

Uppgifter i registret kan överföras till serviceproducent som väglaget valt för genomförande 

av registrets användningsändamål.  

8 Översändning av personuppgifter utanför EU eller EES 
Uppgifter som sparats i registret överlåts inte regelmässigt till områden utanför väglagets 

EU- eller EES-område. 

9 Personuppgifternas förvaringstid 
Personuppgifterna förvaras i registret så länge som delägaren är delägare i väglaget eller 

användare av väglagets väg. Efter detta förvaras personuppgifterna i högst tio års tid.  

 

Väglagets verifikat för bokföringen och korrespondens förvaras i sex år och bokföringens 

balansböcker och andra bokföringsböcker i tio år. Väglagets organs sammanträdesprotokoll 

och beslutsböcker förvaras i tio år. Väglagets sammanträdesprotokoll förvaras permanent 

eftersom där kan ingå betydande ärenden med tanke på delägarens rättsskydd, såsom 

beviljande av vägrätt. 

10 Rätt till tillgång till uppgifter 
Den registrerade har rätt att granska uppgifter som gäller honom eller henne i registret och 

erhålla en kopia av uppgifterna om honom eller henne. Begäran om tillgång ska framställas 

till den personuppgiftsansvariga.  

 

Väglaget kan begära att den registrerade preciserar sin begäran skriftlig och säkerställer  

identiteten innan begäran behandlas.  

 

Den registrerade har i utgångsläget rätt att i enlighet med lämplig dataskyddslagstiftning; 

 erhålla uppgifter om behandlingen av sina personuppgifter, 

 få tillgång till de egna uppgifterna och kontrollera dem, 

 kräva rättelse av inexakt och felaktig personuppgift och komplettering av uppgifterna 

och 

 kräva begränsning av behandlingen av sina personuppgifter på basis av lagliga grunder. 

 

Begäran om tillgång ska besvaras utan dröjsmål, senast inom en månad från framställandet 

av begäran.  



11 Rätt att kräva rättelse av en uppgift och besvärsrätt 
Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktig uppgift. 

 

Den registrerade har rätt att framställa besvär hos vederbörande tillsynsmyndighet i 

anslutning till behandling av personuppgifter. 

12 Den registrerades övriga rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter 
Uppgifterna i systemet överlåts inte för direkt marknadsföring, marknads- och 

opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning. 

 

Till dem som ska bli registrerade meddelas inte separat att de kommer att omfattas av 

registret. 


