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Lag
om ändring av 38 b § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i jaktlagen (615/1993) 38 b §, sådan den lyder i lagarna 504/2017 och 100/2019,

som följer:

38 b §

Fångstregister

Finlands viltcentral för med hjälp av automatisk databehandling ett fångstregister som
ska användas för att följa viltbestånden och planera hur de ska utnyttjas samt för jaktöver-
vakning och statistik.

I registret ska följande uppgifter registreras utifrån de fångstanmälningar som avses i
denna lag:

1) jägarens namn,
2) jägarnumret,
3) uppgifter om bytet,
4) tid och plats för fångsten.
I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om offent-

ligheten för och utlämnandet av uppgifter och i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018) föreskrivs om behand-
lingen av personuppgifter. På behandlingen av personuppgifter tillämpas dock inte det
som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. Den personuppgiftsansvarige får trots
sekretessbestämmelserna lämna ut behövliga i 2 mom. förtecknade uppgifter ur fångstre-
gistret till jord- och skogsbruksministeriet, viltvårdsföreningar, Naturresursinstitutet,
Forststyrelsen, de myndigheter som svarar för jaktövervakningen och de jaktövervakare
som avses i 23 § i viltförvaltningslagen (158/2011) när de ska följa viltbeståndet och pla-
nera dess utnyttjande och när de ska övervaka jakten.

Personuppgifterna i fångstregistret ska gallras ur registret tio år efter utgången av det år
under vilket personen senast har gjort en fångstanmälan.

————
Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.
Finlands viltcentral ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslut-

ningar till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019)
före utgången av 2023.
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