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Lag
om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
3 § 3 mom. samt 6 och 10 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1422/2014, och
fogas till lagen en ny 13 c § som följer:
3§
Systemet för skoglig information och dess användningsändamål
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och information som riktar sig till enskilda markägare samt för annat främjande av skogsbruket.
6§
Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter
Registeransvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen
sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Dessa anställda ansvarar
var och en för att uppgifterna är korrekta till den del de har behandlat dem. De ansvarar
dock inte för att uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. För att uppgifterna är
korrekta ansvarar den myndighet som lämnat dem.
Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2—4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina
uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling
av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten till den del det behövs för uppdatering av
informationen om skogstillgångar.
Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att med hjälp av teknisk
anslutning se uppgifterna i informationssystemet i den utsträckning som deras uppgifter
förutsätter. De har inte rätt att registrera eller ändra uppgifter i informationssystemet.
10 §
Utlämnande av uppgifter i vissa fall i anslutning till affärsverksamhet
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen
får uppgifter i informationssystemet inte på grundval av ett medlemskap lämnas ut till en
sammanslutning som utövar affärsverksamhet.
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13 c §
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen
Trots sekretessbestämmelserna har skogscentralen rätt att på begäran få namn- och kontaktinformation till det ombud som ett dödsbo har anmält till Skatteförvaltningen samt
markägares företags- och organisationsnummer. Informationen får användas för att sköta
offentliga förvaltningsuppgifter.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 21 december 2016
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