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Begäran om utlämnande av skoglig information 

Begäran om utlämnande av skogsdata som rör en fysisk person från Finlands 

skogscentrals skogsdatasystem. 

Informationsbegäran enligt den här blanketten behövs när 

• den begärda informationen innehåller personuppgifter

• en fysisk persons (t.ex. en markägare, en som planerar en åtgärd eller gör

upp ett dokument) namn, personnummer eller kontaktuppgifter används

som urvalskriterium för den information som söks.

Uppgifter märkta med stjärna (*) är obligatoriska. 

* Den som begär information

Organisation 

Gatuadress 

Postnummer 

Postort 

Kontaktperson 

E-post

Telefon 

Faktureringsuppgifter 

Referens 

Vid nätfakturering 

FO-nummer 

EDI-kod 

Operatör 

Vid pappersfakturering, 

om annan än i 

begärarens uppgifter  

Namn 
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Gatuadress  

Postnummer  

Postort  

* Avgränsning av skogsdata som begärs 

Områdesavgränsning i begäran om information ska i första hand levereras i 

elektroniskt format (t.ex. shape-dokumentformat) eller i andra hand som en 

kommunlista. 

Elektronisk områdesavgränsning som bilaga 

Annan områdesavgränsning, t.ex. kommunlista __________________________________ 

* Beskriv informationen som begärs och använd vid behov bilagor 

 

* Grund för hantering av uppgifterna (EU:s allmänna dataskyddsförordning, 

artikel 6) 

Den registrerades samtycke (punkt 1a) 

För att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta 

åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådan avtal ingås (punkt 

1b). 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den registeransvarigas eller 

en tredje parts berättigade intressen (punkt 1f). 

Annan grund, som förklaras i en bilaga. 

* Hantering av personbeteckningar 

Personbeteckningar begärs inte ut. 

Personbeteckningar behövs, grunderna för hanteringen förklaras i en bilaga.  

* Användningsändamål för informationen 

Redogör för användningsändamålet på klarspråk, använd vid behov en bilaga. 
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* Sparande av personuppgifter

Personuppgifter sparas inte. 

Personuppgifter sparas. (*Kräver en redogörelse som bilaga.) 

* Personuppgifter som skaffas från andra källor

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Kontaktuppgifterna ska lämnas ut i formatet

Excel-arbetsbok Annat, vad? _________________________________________ 

* Önskad leveranstid före _________________. Vi reserverar en två veckor lång

leveranstid för att verkställa begäran.

Bilagor 

Redogörelse för hanteringen 

Områdesavgränsning 

Redogörelse för användningsändamålet 

Beskrivning av informationen som begärs 

Underskrift 

Ort 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

https://metsakeskus.fi/sv
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