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Ansvarsområdet för arbetarskyddet är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. 

TSH.130sv 

Dataskyddsbeskrivning 

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, artikel 13, 14, 30  
 

Registrets namn 

Registret över tillstånd för laddare. 
 

Personuppgiftsansvarig 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
Besöksadress: Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors  
Postadress: PB 10, 13035 AVI 
Telefon: 0295 016 000 
E-post: tyosuojelu.lansi@avi.fi 
 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret 

Föredragande Minna Silvennoinen 
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
Besöksadress: Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors 
Postadress: PB 10, 13035 AVI 
Telefon: 0295 016 000 
E-post: tyosuojelu.lansi@avi.fi 

 

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvariga 

Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus 
PB 1, 13035 AVI 
kirjaamo.etela@avi.fi 
 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

Regionförvaltningsverket för ett register över kompetensbrev för laddare för att främja arbetarskyddet och utöva 
lämplig tillsyn. 
 
Behandlingen av personuppgifter utgår från lagen. 
 
Lag om laddare 423/2016 22 § 1 momentet 
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Personuppgifter som ingår i registret och särskilda kategorier av personuppgifter 

Tillståndssökandens personuppgifter 
 

• efternamn 

• förnamn 

• födelsedatum och personbeteckning 

• postadress 

• telefonnummer 

• hälsotillstånd (eventuell hänvisning till handlingar) 

• dödsdag (utifrån befolkningsregisterdata) 

• område för arbetserfarenhet (arbetsplatser) 

• ytterligare information (information om telefonsamtal kunden eller övrig myndighet) 

• tillståndskortets grundblankettnummer  

• kategorier för sprängningsarbete (A; B; C; D; E; F) 

• laddarklass (yngre laddare, äldre laddare, överladdare, ansvarig sprängarbetsledare) 

• grund för återkallelse av tillstånd (text) 

• ytterligare information (tidigare tillstånd, kurser) 

• avlagt militärtjänstgöring: ja/nej 
 
Övriga personuppgifter 

• namnet på läkaren som utfört hälsokontrollen och hans/hennes sf-nummer 
 
I registret sparas uppgifter om sökandens lämplighet för uppgiften vad beträffar hans eller hennes hälsotillstånd 
och om säkerhetsutredningen som gjorts om sökanden. 
 
Lag om laddare 423/2016 6 §, 12 § 
 

Normala källor 

Uppgifterna erhålls av sökanden av kompetensbrev för laddare.  
 
Innan regionförvaltningsverket, som utfärdar kompetensbrev för laddare, utfärdar ett kompetensbrev ska det 
inhämta en begränsad säkerhetsutredning av person om den som ansökt om kompetensbrev, om inte sökanden 
visar upp ett intyg över säkerhetsutredning som utfärdats i enlighet med den lagen. 
 
Polisen och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att informera den personuppgiftsan-
svarige om omständigheter som kan påverka giltigheten för ett kompetensbrev för laddare och som kommit till 
dess kännedom. 
 
Befolkningsregistercentralen tillställer ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland årligen uppgifter om personer som dött för radering av uppgifterna. 
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Utlämning av uppgifter 

Följande uppgifter överförs elektroniskt för tryckning av kortet kompetensbrev för laddare (förordning om lad-
dare 220/2000 1 §): 
 

• nummer på kompetensbrevet 

• efternamn på kompetensbrevets innehavare 

• förnamn på kompetensbrevets innehavare 

• personbeteckning för kompetensbrevets innehavare 

• datum för beviljande av kompetensbrevet 

• sista giltighetsdag för kompetensbrevet 

• klass för kompetensbrev 

• postadress 
 
Regionförvaltningsverket kan trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter enligt 22 § till andra myndighet-
er för utförande av deras lagstadgade uppgifter samt till myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen eller 
en stat som hör till europeiska ekonomiska samarbetsområdet för skötseln av uppgifter som gäller beviljande och 
kontroll av kompetensbrev. Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat 
elektroniskt sätt. (Lag om laddare 23 §). Uppgifter lämnas till myndigheterna enligt ändamål som beskrivs i lagen 
om laddare 23 §, såsom polisstyrelsen och säkerhets- och kemikalieverket. 
 
Uppgifter i registret lämnas ut på begäran i enlighet med 13 § och 16 § 3 momentet i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 

 

Översändande av uppgifter utanför EU eller EFTA 
 
Uppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA. 
 

Förvaringstid för personuppgifter 

Uppgifter som antecknats i registret förvaras i fem års tid efter att kompetensbrevets giltighet har gått ut. 
 
Lag om laddare 423/2016 22 § 

 

Säkerheten i behandlingen av personuppgifter 

Manuellt material förvaras i låsta lokaler med begränsat tillträde. 
 
Uppgifter som behandlas med ADB är skyddade genom hantering av användargrupper och behörigheter, tekniskt 
skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokalerna, passerkontroll, skydd av datakommunikationen och 
säkerhetskopiering av uppgifterna. 
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Den registrerades rättigheter 

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige erhålla bekräftelse på att uppgifter rörande honom 

eller henne behandlas eller att de inte behandlas. Den registrerade har rätt att få åtkomst till sina personuppgif-

ter. 

Den som vill kontrollera sina uppgifter ska begära detta av den personuppgiftsansvarige i ansvarsområdet för 
arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i en egenhändigt undertecknad eller på ett 
därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige. 

 
Rätt att kräva rättelse av en uppgift 

Den registrerade har rätt att yrka att den registeransvarige utan obefogat dröjsmål ska rätta felaktiga personupp-
gifter om den registrerade. Den registrerade har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade. 
 
Den som vill rätta eller komplettera sina uppgifter ska begära detta av den personuppgiftsansvarige i ansvarsom-
rådet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i en egenhändigt undertecknad 
eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den personuppgiftsan-
svarige. 
 
Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Dataombudsmannens byrå), om den regi-

strerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskydds-

förordning. 

  

 


