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Lag
om ändring av 13 § och 38 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 13 § 1 mom. 10 punkten och 38 § som följer:
13 §
Personuppgifter som registreras i systemet
Följande uppgifter om personer som är
föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:
— — — — — — — — — — — — —
10) uppgifter om fastställd adoption,
— — — — — — — — — — — — —
38 §
Begränsningar som gäller utlämnande av
uppgifter om adoption
Uppgifter i befolkningsdatasystemet som
gäller en adoption och vem som är ett adoptivbarns tidigare förälder får lämnas ut endast
RP 47/2011
LaUB 9/2011
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1) till ett adoptivbarn som har fyllt 15 år
och, efter adoptivbarnets död, till en avkomling som har fyllt 15 år,
2) till ett minderårigt adoptivbarns vårdnadshavare och, efter adoptivbarnets död, till
en minderårig avkomlings vårdnadshavare,
3) till en myndighet vars rätt att behandla
uppgifterna grundar sig på att den ska utföra
en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag
som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller
bestäms med stöd av lag, och som gäller
ovan nämnda personers rättigheter eller skyldigheter,
4) för sammanställning av officiell statistik,
5) för historisk eller vetenskaplig forskning, och
6) till personer, företag eller organisationer
som begär uppgifterna för ett specifikt syfte
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och som nödvändigt behöver uppgifterna för
att identifiera adoptivbarnet eller för att klarlägga dess person- och familjerättsliga ställning eller handlingsbehörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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