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Samtycke till behandling av skoglig information, instruktioner 

och information 

Giltighet 

Samtycket gäller tills vidare från datum för undertecknandet. Samtycket kan 

återkallas genom en skriftlig anmälan till mottagaren av den skogliga 

informationen och till Finlands skogscentral. Om äganderätten eller 

besittningsrätten för fastigheten överlåts kräver behandling av skoglig information 

efter överlåtelsen att den nya ägaren eller besittningsrättens innehavare ger sitt 

samtycke. 

Skoglig information som lämnas ut 

Den skogliga informationen kan omfatta följande uppgifter: 

• uppgifter om ägarskapet och innehavet av fastigheten 

• fastighetsägarens och -innehavarens kontaktuppgifter 

• uppgifter om skogsbeståndens läge, geometri och areal 

• uppgifter om jordmån, ståndort och virkesförråd 

• uppgifter om behov av skogsvård och avverkning i skogsbestånden: 

planerade och genomförda åtgärder 

• olika uppgifter om begränsningar av markanvändningen, såsom uppgifter 

om objekt som avses i 10 § i skogslagen (1093/1996), i 29 § i 

naturvårdslagen (1096/1996) och i lagen om fornminnen (295/1963) 

• vägrätter, servitut och planläggningsbestämmelser eller andra, med tanke 

på skötsel och användning av skog nödvändiga beståndsdata som kan 

jämföras med ovan nämnda uppgifter 

• annan information om skogstillgångar som är jämförbar med ovan nämnda 

uppgifter 

Villkor och begränsningar som gäller behandlingen av informationen 

Mottagaren får behandla skoglig information för de ändamål som anknyter till 

skogsbruk och som specificeras i lagen om Finlands skogscentrals system för 

skoglig information och i detta samtycke. Sådana ändamål är bland annat 

• rådgivning som anknyter till skogsbruk 

• utarbetande av skogsbruksplan och upprätthållande av information om 

skogstillgångar 

• skötsel av markägarens uppdrag eller ett annat ärende i anslutning till 

kundrelationen mellan markägaren och mottagaren 

• sådan direktmarknadsföring till markägare som rör de skogstjänster som 

mottagaren tillhandahåller 
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Mottagaren ska vid behandling av informationen följa gällande föreskrifter samt 

de villkor som ingår i Skogscentralens beslut om utlämnande av information och 

registrering som användare av tjänsten. 

Mottagaren får inte lämna ut information till utomstående. När mottagaren inte 

längre behöver den skogliga information som mottagaren har överfört till sina 

egna datasystem för det ändamål som den har lämnats ut för, eller när samtycket 

upphör att gälla, ska mottagaren avlägsna uppgifterna från sina system inom 

skälig tid. 

Finlands skogscentral ansvarar inte i egenskap av registerförare för att 

mottagaren behandlar informationen i enlighet med villkoren och 

begränsningarna. 

Information från andra källor 

Mottagaren kan skaffa sig personuppgifter även på ett annat sätt än på basis av 

detta samtycke. Källorna till och behandlingen av den informationen beskrivs i den 

registerbeskrivning som mottagaren har utarbetat om sitt informationssystem 

enligt dataskyddslagen. 

Föreskrifter som gäller definitionen av samtycket 

• dataskyddslagen (1050/2018) 

• lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information  

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

Dataombudsmannens anvisning 

Dataskyddsombudsmannen har publicerat anvisningen ”Behandling av 

personuppgifter med den berördas samtycke” som finns att läsa på 

dataombudsmannens webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv. 

 

http://www.tietosuoja.fi/sv

