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468/2012
Lag
om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Utfärdad i Helsingfors den 10 augusti 2012

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 8 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 13 a § som följer:
8§
Utlämnande av offentliga uppgifter genom
teknisk anslutning
— — — — — — — — — — — — —
Offentliga uppgifter i informationssystemet får lämnas ut genom teknisk anslutning
för kommersiella ändamål eller andra godtagbara ändamål som anknyter till skogsbruk,
om markägaren har gett sitt samtycke till det.
13 a §
Förfarandet för öppnande av teknisk
anslutning
På öppnande av en teknisk anslutning tilllämpas det förfarande som föreskrivs i 13 §.
En teknisk anslutning kan öppnas utan att
ett beslut om utlämnande av uppgifter enligt
13 § fattas, om markägaren har gett sitt samtycke i den elektroniska tjänst som skogscentralen tillhandahåller. En förutsättning är
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dessutom att den registeransvarige genom beslut har registrerat mottagaren som användare
av skogscentralens elektroniska tjänst. På förfarandet för registrering av mottagare tillämpas bestämmelserna i 13 § om förfarandet för
utlämnande av uppgifter. Till beslutet om
registrering ska fogas ett villkor om att mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen
om den näringsverksamhet som mottagaren
idkar upphör samt andra omständigheter som
har betydelse vid be-dömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan
en teknisk anslutning öppnas om den registeran-svarige har fattat ett beslut om utlämnande av uppgifter enligt 13 § på basis av ett
skriftligt samtycke som markägaren undertecknat och ett beslut enligt 2 mom. i denna
paragraf om registrering av mottagaren som
användare av skogscentralens elektroniska
tjänst.
Den registeransvarige ska se till att markägaren före sitt samtycke får information om
de villkor och begränsningar som ska ställas
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för mottagaren i fråga om användningen av
uppgifterna samt om det sätt på vilket ett
samtycke kan återkallas och annan information som behövs för att utöva markägarens
rättigheter.
Registreringen ska återkallas, om mottaga-

ren inte följer de villkor och begränsningar
som fogats till registreringsbeslutet.
Denna lag träder i kraft den 1 september
2012.
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