Tjänsten MinSkog.fi
Tillstånd att behandla skogsdata i tjänsten MinSkog.fi
Skogsägaren ger sitt samtycke till att sökanden får se skogsdata som specificeras i det här dokumentet och som finns i tjänsten
MinSkog.fi samt skriva ut och uppdatera uppgifterna. 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 i icke-kommersiellt syfte.
Skogsägarens uppgifter
Personbeteckning

Namn
Näradress

Postnummer

E-post

Postort
Telefon

Tillståndet som ges efter samtycke av skogsägaren gäller följande fastigheter
Kommun

By

Fastighetsbeteckning

Fastighetens namn

Jag ger inte tillstånd till att dokument tillkännages elektroniskt.

Skogsägarens underskrift
Jag ger mitt samtycke till att mottagaren får behandla de skogsdata som specificeras i det här dokumentet via den tekniska
anslutning som öppnas i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi.

Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande

Ansökan om registrering som användare av tjänsten MinSkog.fi
Jag ansöker om att bli registrerad som användare av Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi och att de skogsdata som
specificeras ovan i skogsägarens tillstånd öppnas för behandling via en teknisk förbindelse i tjänsten.
Sökandens uppgifter
Namn

Personbeteckning

Näradress

Postnummer

E-post

Postort
Telefon

Jag ger inte tillstånd till att dokument tillkännages elektroniskt.

Sökandens förbindelse och underskrift
Jag behandlar skogsdata endast för icke-kommersiella ändamål som nämns ovan i skogsägarens tillstånd. 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 och tid

Underskrift och namnförtydligande
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Uppgifter som samtycket gäller och rätten att behandla data
Ärendehanteringstillståndet och rätten att behandla information som grundar sig på tillståndet gäller följande skogliga
information i tjänsten MinSkog.fi:
- skogsdata
- förvaltningsärenden som handläggs på Finlands skogscentral, till exempel anmälningar om användning av
skog och uppgifter som gäller Kemera-finansieringsansökningar, om den sökande har ett skilt
befullmäktigande av skogsägaren att behandla de här uppgifterna
- uppgifter om ägande och besittning av fastigheter
- namn, adresser och övriga kunduppgifter.
Informationen om skogstillgångar kan innehålla följande data:
- skogarnas läge, areal, jordmån, ståndort och bestånd
- behov av skogsvård och avverkning samt uppgifter om redan vidtagna åtgärder
- begränsningar i markanvändningen, såsom särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen.
Giltighet och återkallelse av ärendehanteringstillståndet
Samtycket gäller från datum för undertecknandet tills vidare om inte skogsägaren återkallar det eller fastigheten
övergår i någon annans ägo. Tillståndet kan återkallas genom skriftlig anmälan till mottagaren och till Finlands
skogscentral eller elektroniskt via MinSkog.fi.
Fullmakt som behövs för förvaltningsärenden och andra rättshandlingar
Tillståndet ger den sökande rätten att använda MinSkog.fi med skogsägarens samtycke. Tillståndet ger inte
sökanden rätt att representera skogsägaren i förvaltningsfrågor och inte heller att utföra andra rättshandlingar för
skogsägarens räkning utan separat fullmakt. Exempel på sådana handlingar är ansökan om statsbidrag för
skogsbruk (Kemera), lagstadgade anmälningar till Skogscentralen (som anmälan om användning av skog) samt att
sköta ärenden som gäller virkeshandel.
Den registeransvariges ansvar
Finlands skogscentral ansvarar inte som registerförare för att mottagaren hanterar uppgifterna på
det sätt som förutsätts i det här samtycket och i beslutet om registreringen.
Elektronisk delgivning
Skogscentralen kan delge ett beslut eller ett annat dokument som har med behandlingen av en
ansökan att göra via elektroniskt meddelande till sökandens eller ombudets e-postadress enligt
19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Kryssa för rutan om du
inte tillåter elektronisk delgivning.
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