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Utövande av rätten till insyn 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har var och en rätt att få se vilka 

personuppgifter som samlats in om dem. Man kan utnyttja den här rätten 

avgiftsfritt med rimliga tidsintervall för att kontrollera att hanteringen av 

uppgifterna är lagenlig. Om man ständigt ber att få kontrollera uppgifter eller om 

begäran är orimlig, kan den registeransvariga uppbära en avgift som baserar sig 

på de administrativa kostnaderna.  

Största delen av de egna personuppgifterna kan man själv kontrollera genom att 

logga in i e-tjänsten MinSkog.fi med bankkoder eller mobilcertifikat på adressen 

www.minskog.fi. 

Den som begär information 

Efternamn Förnamn 

Födelsedatum Adress 

Postnummer Postort 

Telefon E-post

Jag ber om att få följande uppgifter som finns lagrade om mig själv i 

Skogscentralens skogsdataregister 

*) Man kan själv kontrollera uppgifterna i e-tjänsten MinSkog.fi 

Kund- och fastighetsuppgifter *) 

Uppgifter om ansökningar, anmälningar och beslut enligt kemera-lagen 

(tillgängliga elektroniskt från och med 2009) *) 

Uppgifter om anmälan om användning av skog enligt skogslagen (uppgifter 

som markägaren eller en aktör med fullmakt av markägaren uppgett i 

ansökan samt eventuella anteckningar som Skogscentralen gjort vid 

granskningen) *) 

Uppgifter från fältgranskning (fältgranskningar för att kontrollera att 

skogslagen, finansieringslagen och skogsskadelagen följs. Markägaren har 

fått granskningsuppgifterna efter fältgranskningen) 

Uppgifter om hjortdjursskador (markägarens anmälningar om 

hjortdjursskador och resultat av skadevärderingar gjorda i fält. Markägaren 

har fått resultatet efter fältgranskningen.) 

Information om skogstillgångar: figurförteckning och karta *) 

TL 15, 3/2021

http://www.minskog.fi/
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Vart mina personuppgifter har överlåtits 

Jag vill kontrollera uppgifterna för följande tidsperiod 

___________________________. 

Tidigare utövande av rätten till insyn och utlämnande av uppgifter  

Jag har inte utövat rätten att kontrollera mina egna uppgifter i 

Skogscentralens register tidigare. 

Jag har kontroller uppgifterna i registret tidigare, tidpunkt 

______________________________. 

Jag vill ha informationen som utskrifter per post. 

Jag vill ha informationen per skyddad e-post. 

Jag tar del av informationen hos den registeransvariga. 

Underskrift 

Ort  

Datum  

Namnteckning  

Namnförtydligande  

 

Mer information:  

• https://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/hantering-och-overlatelse-av-uppgifter/var-

dataskyddspraxis  

• https://tietosuoja.fi/sv/nar-du-vill-granska-dina-uppgifter  

https://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/hantering-och-overlatelse-av-uppgifter/var-dataskyddspraxis
https://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/hantering-och-overlatelse-av-uppgifter/var-dataskyddspraxis
https://tietosuoja.fi/sv/nar-du-vill-granska-dina-uppgifter
https://metsakeskus.fi/sv
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