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Skriv ut

Samtycke till behandling av skoglig information
Med detta dokument kan markägare ge sitt samtycke till en aktör att behandla
markägarens skogliga information. På basis av samtycket kan skoglig information
som ingår i Finlands skogscentrals informationssystem överlåtas till de aktörer
som markägaren här har angett och en anslutning öppnas i e-tjänsten MinSkog.fi,
som Skogscentralen tillhandahåller. Aktörerna får behandla informationen när de
sköter uppgifter i anknytning till kundrelationen.
Samtycket är i kraft tills vidare. Markägaren kan återkalla samtycket när som helst
genom att meddela om det skriftligt till Skogscentralens registratorskontor.

Samtyckesgivaren
Fastighetens ägare, besittningsrättsinnehavare eller *delägare i ett dödsbo.
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-post

Personbeteckning

Fastigheter som samtycket gäller
Fastighetsbeteckning i siffror,
kommun-by-hus-enhet

Fastighetens namn

Ange fastigheternas fastighetsbeteckning (kommunens nummer, bynummer och
registernummer) och fastighetens namn. Om du har fler fastigheter än det finns
utrymme för, meddela deras uppgifter i en separat bilaga.
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Mottagarna
Ange en eller flera aktörer som samtycket ges till.

Samtyckets innehåll
Överföring och läsning. Mottagaren kan behandla informationen och
överföra den till sina egna datasystem. Behandling och läsning av
informationen kan ske via e-tjänsten MinSkog.fi, som Skogscentralen
erbjuder, eller via ett annat medel. Överföringen kan till exempel även ske
som e-postbilaga eller brevpost.
Endast läsning. Mottagaren får se skoglig information via tjänsten MinSkog.fi
som Skogscentralen erbjuder. Informationen kan inte överföras till
mottagarens egna datasystem.
Samtyckesgivarens underskrift
*Om skogsfastigheten ägs av ett dödsbo som du är delägare i, bifoga ett utdrag ur
bouppteckningen till samtycket. Skogsfastigheter som ägs av dödsboet samt
delägarnas personuppgifter ska framgå av utdraget ur bouppteckningen.
Ort
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
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