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928/2019
Lag
om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för
sjötransport (1277/2007) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 992/2018, samt
ändras 23 § och 29 § 5 mom. som följer:
23 §
Behandling av uppgifter
I fråga om behandlingen av personuppgifter som en myndighet förfogar över och som
avses i denna lag ska tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt dataskyddslagen (1050/2018) och i fråga om utlämnande av
uppgifter ska tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).
Uppgifter om sökande som avses i denna lag samt Sjömanspensionskassans och försäkringsbolagets uppgifter kan lämnas ut till en myndighet och från en myndighet via ett tekniskt gränssnitt eller på annat sätt i elektronisk form. Lämnande av dessa uppgifter förutsätter emellertid att parterna på förhand kommer överens om sättet för lämnande av uppgifterna.
29 §
Information och meddelanden
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Stödmyndigheten lämnar ut uppgifter om beslut som har fattats och om stöd som har
betalats enligt denna lag på det sätt som särskilt föreskrivs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och i andra bestämmelser.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser
om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.
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