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Skriv ut

Ansökan om att bli registrerad som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten
Den sökande ansöker om att registreras som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten. Aktörstjänsten är en digital tjänst ämnad
för skogsbranschens organisationer i hela landet. I aktörstjänsten utnyttjas de skogsdata som Finlands skogscentral samlar in
om privatskogarna i Finland. Ett registrerat företags kontaktuppgifter syns också på Skogscentralens webbplats i karttjänsten
MinSkog.fi-aktörer på kartan, om företaget ger sitt samtycke till det. MinSkog.fi-aktörstjänsten produceras av Finlands
skogscentral.
Den sökandes uppgifter
Organisation

FO-nummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-post

Webbplats

Verksamhetsområden
Välj de verksamhetsområden inom vilka ni erbjuder tjänster. Skogsägarna söker efter aktörer enligt verksamhetsområden i
MinSkog.fi-tjänsten.
Skogs- och naturvård: skogsarbetar- och skogsvårdstjänster, vård av torvmarksskog, gödsling, miljöstöd, Metso-objekt
Virkeshandel: avverkningar, köp av virke, energived
Experttjänster: skogsbruksplanering, skogsrådsgivning och -utbildning, generationsväxling, konsulttjänster,
drönarfotografering
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Värdering och förmedling av skogsfastigheter
Försäkrings- och finanstjänster
Vägtjänster: skötsel av skogsvägar, vägdisponentskap
Naturprodukter: insamlare, förädlare och återförsäljare
Mobiltjänster: mobila tjänster och andra tilläggsapplikationer för smartapparater som utnyttjar skoglig information
Inhoppar- och bemanningstjänster som underleverantörstjänst för andra företag. Detta verksamhetsområde visas endast i
tjänsten MinSkog.fi-aktörer på kartan.
Kort beskrivning av företaget
Skogsägarna ser tjänstbeskrivningen i serviceregistret i MinSkog.fi-tjänsten. MinSkog.fi produceras på svenska och finska. Du
kan ge beskrivningen på båda språken.
På svenska (högst 250 tecken)

På finska (högst 250 tecken)

Uppgifterna visas i tjänsten MinSkog.fi och på Skogscentralens webbplats
Uppgifterna ovan om ditt företag/din organisation syns i e-tjänsten MinSkog.fi för inloggade skogsägare.
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Uppgifterna kan också visas i tjänsten MinSkog.fi-aktörer på kartan som finns på Skogscentralens webbplats.
Vill du att din organisation också syns i tjänsten MinSkog.fi-aktörer på kartan?

Ja

Nej

Sökta kommuner
Vi rekommenderar att ni endast väljer de kommuner i vilka ni genuint kan betjäna kunder som antingen äger skog eller bor i
kommunen. Kommuner kan också läggas till eller tas bort senare.
Kommuner som listas i bilagan, ______ stycken.

Hela Finland

Kontaktpersoner i företaget
Ange minst en kontaktperson.
Huvudanvändare av e-tjänsten MinSkog.fi
Efternamn

Förnamn

E-post

Telefon

Gatuadress

Postnummer

Postort
Sekundär huvudanvändare av e-tjänsten MinSkog.fi
Efternamn

Förnamn

E-post

Telefon

Gatuadress

Postnummer
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Postort
Tjänsten Suomi.fi-fullmakters huvudanvändare
Efternamn

Förnamn

E-post

Telefon

Gatuadress

Postnummer

Postort
Tillstånd som skogsägare gett på papper
Skogsägare kan ge ditt företag samtycke till sina skogsdata i tjänsten MinSkog.fi. Skogsägare kan även ge samtycke med en
pappersblankett. Om dessa fattar Skogscentralen administrativa beslut om godkännande av grunderna för behandling av
personuppgifter. Ange den e-postadress till vilken vi ska skicka besluten.
E-postadress _________________________________________
Överföring av skogsdata till den sökandes egna datasystem
En organisation som är registrerad i MinSkog.fi-aktörstjänsten kan se uppgifterna som finns i e-tjänsten MinSkog.fi. Utöver det
kan organisationen överföra data till sina egna datasystem, om samtycket som skogsägaren gett tillåter överföringen av data.
För överföring av data ska organisationen bifoga ett register i registreringsansökan, i vilket det framgår hur data hanteras i
organisationens egna datasystem.
Välj en av följande:
Vi överför inte data till våra egna datasystem.

Utöver att läsa överför vi data till våra egna datasystem.
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Grund för och syfte med behandlingen av data
Grunden för behandlingen av data är att aktören enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att spara och
använda skogsdata som gäller en viss fysisk person och som därför kan vara personuppgifter (EU:s allmänna
dataskyddsförordning 579/2016, dataskyddslagen 1050/2018 och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig
information (419/2011) 13 a §).
Behandlingen av personuppgifter kan grunda sig till exempel på skogsägarens samtycke eller på ett kundförhållande som
förutsätter att man hanterar dessa personuppgifter.
Syftet med hanteringen av data är kommersiella ändamål eller andra godtagbara ändamål som anknyter till skogsbruk (lagen
om Finlands skogscentrals system för skoglig information 13 a §). Den sökande uppvisar vid behov som bilaga till sin ansökan
en utredning av sin näringsverksamhet för att man ska kunna bedöma om det inom verksamheten är nödvändigt att behandla
skogsdata.
Villkor för användning av tjänsten
Den sökande förbinder sig vid att följa de användarvillkor som ingår i registreringsbeslutet. Om användarvillkoren inte följs
måste Skogscentralen återta registreringen (lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 13a §).
Samtycke till elektronisk delgivning
Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den epostadress 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.
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Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor
Den sökandes register över behandlingen i hens datasystem eller dataskyddsbeskrivning. EU:s allmänna
dataskyddsförordning 579/2016
Utredning över näringsverksamheten som utövas
Förteckning över de kommuner som ansökan gäller

Tilläggsuppgifter
• Dataombudsmannens instruktioner för behandling av uppgifter
• Inloggning för aktör till MinSkog-tjänsten
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