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Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter 

Begäran att ur Finlands skogscentrals skogsdatasystem få kontaktuppgifter till 

skogsägare för direktmarknadsföring i anknytning till skogsbruk. 

Uppgifter märkta med stjärna (*) är obligatoriska. 

*Den som ber om uppgifter

Organisation 

Gatuadress 

Postnummer 

Postort 

Kontaktperson 

E-post

Telefon 

Faktureringsuppgifter 

Referens 

På e-faktura 

FO-nummer 

EDI-kod 

Operatör 

På pappersfaktura, om 

annan än i uppgifterna 

om begäraren (ovan) 

Namn 

Gatuadress 

Postnummer 

Postort 
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*Urvalskriterier för kontaktuppgifterna och sökvillkor

Välj och beskriv minst ett urvalskriterium som berör marknadsföringssyftet för att

begränsa antalet kontaktuppgifter. Ange vid behov tilläggsuppgifter i en bilaga.

Urvalskriterier och sökvillkor gällande skogsägaren 

 Ägarens boningsort, t.ex. kommun, postnummer, 

sökvillkor _____________________________________________________________ 

 Ägarens ålder, sökvillkor ______________________________________________ 

 Ägotid, sökvillkor _____________________________________________________ 

Ägarens språk finska svenska 

Ägarens kön man kvinna 

Urvalskriterier och sökvillkor för skogsägandet (fastighet eller annat område) 

 Geografiskt läge, t.ex. landskap, kommun, annat, 

sökvillkor ______________________________________________________________ 

 Areal, fastighet 1) min/max, sökvillkor __________________________________ 

 Areal, ägande 2) min/max, sökvillkor ____________________________________ 

1) Fastighetens areal avser en enskild fastighets areal som finns inom

sökvillkorsområdet. Du kan ange en minimi- och/eller maximiareal.

2) Ägande syftar på alla fastigheter som finns på sökvillkorsområdet och som ägs

av samma ägare. Du kan ange en minimi- och/eller maximiareal.

Urvalskriterier och sökvillkor som gäller skogsdatafigurer 

 Figurens huvudträslag, sökvillkor __________________________________________ 

 Medelvolymen på figurens virkesförråd, sökvillkor __________________________ 

 Figurens areal, sökvillkor __________________________________________________ 

 Avverkningsförslag 3) 

Förstagallring Gallring Kalavverkning 

Annan __________________________ Avverkningsförslag, år __________________ 
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Förslag på skogsvård 3) 

Tidig vård av plantbestånd Plantskogsvård Vård av ungskog  

Annan _________________________ Förslag på skogsvård, år __________________ 

3) Du kan välja ett eller flera avverkningsförslag och/eller förslag på skogsvård.

Informationens innehåll 

Informationen som lämnas ut innehåller: kundens identifieringsnummer (kund-id), 

namn, postadress (postadressen utgörs av näradress, gatans/vägens namn och 

nummer eller en postboxadress, samt postnummer och postort) och 

telefonnummer, om de finns i Skogscentralens register.

Gruppering av kontaktuppgifterna 

Kontaktuppgifterna kan om så önskas grupperas enligt specifika urvalsgrunder, 

t.ex. ägarens ålder, fastighetens eller hela skogsägandets areal eller -läge.

Tilläggsuppgifter 

T.ex. maximiantal kontaktuppgifter som levereras.

*Användningsändamålet för uppgifterna

Enligt 9 § i skogsdatalagen får markägarens kontaktuppgifter lämnas ut för

direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk. Det är tillåtet att lämna ut

uppgifter endast till den del som de är nödvändiga för det angivna

marknadsföringsändamålet. Beskriv användningsändamålet.

*Beskrivning av marknadsföringsåtgärderna
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* Sparande av kontaktuppgifterna 

Kontaktuppgifterna sparas inte. 

Kontaktuppgifterna sparas. Beskriv i en bilaga eller i fältet nedan hur länge 

uppgifterna sparas och hur de skyddas. 

*Personuppgifter som skaffas från andra organisationer 

Uppgifterna kombineras inte med personuppgifter som skaffas från andra 

källor. 

Uppgifterna kombineras, beskrivning ______________________________________ 

*Kontaktuppgifterna utlämningsformat  

Excel-arbetsbok Annat, vad ____________________________________________ 

Önskad leveranstid senast _________________. Vi reserverar 2 veckor för att 

behandla begäran och leverera uppgifterna. 

Bilagor 

Beskrivning av hur uppgifterna sparas och skyddas Övriga bilagor 

Underskrift 

Ort  

Datum  

Underskrift  

Namnförtydligande  

 

Ett dokument som levereras elektroniskt behöver inte undertecknas om 

informationen om personen som ber om uppgifterna framgår i dokumentet. Om 

den som ber om uppgifterna är ett befullmäktigat ombud, behöver inte fullmakten 

levereras om det i samband med begäran om uppgifterna finns en redogörelse för 

ombudets behörighet. 

 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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