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Tillstånd för privatperson att behandla skogsdata i tjänsten MinSkog.fi  

Skogsägaren ger den sökande samtycke att se skogsdata som specificeras i det här dokumentet och som finns i Finlands 

skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Den sökande får även skriva ut och uppdatera uppgifterna i tjänsten. Sökanden får inte överföra 

uppgifterna till sitt eget datasystem eller lämna ut information till utomstående. Syftet med behandlingen av uppgifterna är att 

sköta ärenden som gäller skog och i samband med det ge skogsägaren hjälp och råd. Tillståndet är mellan två privatpersoner 

och det får inte användas för kommersiella syften. 

Skogsägarens uppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Personbeteckning  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

E-post  Telefon  

Tillståndet att hantera ärenden som ges efter samtycke av skogsägaren gäller följande fastigheter 

Kommunens 

namn 

Namnet på byn Fastighetsbeteckningen i siffror, kommun-by-hus-

enhet  

Fastighetens namn 
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Samtyckte till elektronisk delgivning 

Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den e-

postadress som du har angett. (Kontrollera att du har angett din e-postadress.) Om du inte samtycker till elektronisk delgivning 

måste du förbjuda det. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Skogsägarens underskrift 

Jag ger mitt samtycke till att personen som anges i punkten Sökandens uppgifter får behandla de skogsdata som specificeras i 

det här dokumentet via den elektroniska förbindelse som öppnas i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi.  

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Ansökan om registrering som användare av tjänsten MinSkog.fi 

Sökanden ansöker om att bli registrerad som användare av Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi och att de skogsdata som 

specificeras ovan i skogsägarens samtycke öppnas så att den sökande kan behandla dem via en elektronisk förbindelse i 

tjänsten.  

Sökandens uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Personbeteckning Gatuadress 

Postnummer Postort 

E-post Telefon 
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Samtycke till elektronisk delgivning 

Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den e-

postadress som du har angett. (Kontrollera att du har angett din e-postadress.) Om du inte samtycker till elektronisk delgivning 

måste du förbjuda det.  

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Sökandens förbindelse och underskrift 

Jag behandlar skogsdata som privatperson och endast för de icke-kommersiella ändamål med anknytning till skogsbruk som 

nämns ovan i skogsägarens samtycke. Jag lämnar inte ut skogsägarens skogsdata till utomstående och sparar dem inte i mitt 

eget datasystem. Jag anmäler omedelbart till Skogscentralen om samtyckesgivaren återkallar sitt samtycke eller om det sker 

andra förändringar som har betydelse för rätten att behandla skogsdata.  

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Samtycken och tillstånd att hantera ärenden kan återkallas elektroniskt i MinSkog.fi eller genom att skriftligen meddela 

mottagaren av informationen och Finlands skogscentral. 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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