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1
Registrets namn
2
Registeransvarig

Rösträttsregister
Namn

Befolkningsregistercentralen och magistraten
Adress

Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors/ Teknologigatan 7, 67100 Karleby
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001 e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Titel
3
Valchef Pauli Pekkanen
Kontaktperson för
registret
Adress
Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors/ Teknologiegatan 7, 67100 Karleby
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001 e-post kirjaamo(a)vrk.fi
Titel
4
Dataskyddsansva- Johtava asiantuntija Noora Kallio
Adress
rig

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Telefon (växel) 0295 535 001, noora.kallio(a)vrk.fi
5
Förvaringstid för
personuppgifter i
personregistret

Befolkningsregistercentralen grundar för varje val ett rösträttsregister ur befolkningsdatasystemet
senast 45 dagar före valdagen. I registret upptas röstberättigades uppgifter sådana de är i befolkningsdatasystemet fredagen kl 24 sju veckor för valdagen. (Vallagen 714/1998) 18 §)

Efter att valets resultat vunnit laga kraft, tas arkivutskrifter från rösträttregistret enligt justitieministeriets order. Efter detta förstör Befolkningsdatacentralen uppgifterna i registret. (Vallagen
714/1998) 29 §)
Uppgifterna i Befolkningsdatasystemet upprätthålls med stöd av 5 § i lagen om befolkningsdatasy6
Syfte och juridisk stemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Med stöd av 18 § i vallagen
grund för behand- (714/1998) grundas utifrån befolkningsdatasystemets uppgifter ett valspecifikt rösträttsregister, som
ling av personupp- fastställer röstberättigade i valet i fråga och röstningsställen som anvisas dem och där antecknas att
rösträtten använts.
gifter
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Informationsinnehåll i rösträttsregistret:
7
Registrets inform• Rösträtt i val
ationsinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Personbeteckning
Nuvarande namn
Kön
Hemkommun (rösträttskommun)
Röstningsområde
Röstningsplats på valdagen och adressen till röstningsplatsen
Kontaktspråk
Medborgarskap
Bosättningsland
Dödsdag, om dödsuppgift som gäller den röstberättigade har registrerats i befolkningsdatasystemet senare än 51 dagar före valdagen.
Det magistrat, inom vars tjänsteområde persons rösträttskommun ligger
Anteckning om rättelseyrkande och beslut till rättelseyrkandet
Anteckning om klagomål och beslut till klagomålet
Information om användande av rösträtt
Datum, då den registrerades uppgifter upptagits i registret
Anteckning om spärrmarkering
Uppgifter om en person registrerats som röstberättigad som anställd hos en internationell
organisation (kommunalval, landskapsval, EU-val)
Uppgift om en person antecknats sakna rösträtt enligt bestämmelser i 26 § i vallagen, om
personen inte är medborgare i Finland (EU-val).
Uppgifter om tiden då personen oavbrutet haft en hemkommun i Finland, om hen inte är
medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge (kommunalval, landskapsval)

Rösträttsregistret grundas på uppgifter i befolkningsdatasystemet
8
Regelmässiga upp• Valmyndigheter (Befolkningsdatacentralen och magistraten) har rätt att göra ändringar i regiftskällor
•

gistret.
De personer som sköter röstning och kommunernas centralvalnämnder registrerar användning av rösträtt.

Registret är offentligt med undantag för personbeteckningar samt de fall som avses i 23 § 4 mom.
9
Uppgifters överfö- samt 29 § 2 mom. i vallagen. Uppgifterna i registret kan granskas eller fås per telefon utan kostnad
med ovan nämnda undantag hos alla magistrat eller deras enheter.
ring, överlåtelse
och mottagare
I EU-val överlåter Befolkningsregistercentralen uppgifter för röstberättigade, som är medborgare i ett
annat EU-land och som registrerats som väljare i Finland, i enlighet med artikel 6 i direktivet 93/109/EU
för hemstatens valmyndighet.

10
Överflyttning av
uppgifter utanför
EU eller EES.

Offentliga uppgifter kan överflyttas utanför EU eller EES.
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Uppgiftsmaterialet är skyddat med åtkomstadministration i Rättregistercentralens valuppgiftssy11
Principer för skyd- stem. Användningsrätten är personlig. Datakommunikationsförbindelser till registret skyddas.
dande av register Det blir alltid kvar uppgifter om i behandlingssystemet eller i loggfilen, utifrån vilken användarnas
ageranden följs.

Registret är offentligt med undantag för personbeteckningar samt de fall som avses i 23 § 4 mom.
samt 29 § 2 mom. i vallagen. Uppgifterna i registret kan undantaget ovan nämnda granskas eller fås
per telefon utan kostnad i alla magistrat eller deras enheter.
Efter att valets resultat vunnit laga kraft, tas arkivutskrifter från rösträttregistret enligt justitieministeriets order. Efter detta förstör Befolkningsdatacentralen uppgifterna i registret. (Vallagen
714/1998) 29 §)

Utifrån uppgifter i personregistret görs inget automatiskt beslutsfattande eller profilering.
12
Eventuellt automatiskt beslutsfattande

14
Granskningsrätt

Registrerade har rätt att begära registeransvarige ge åtkomst till registrerades egna personuppgifter
dvs. granska sina egna uppgifter i personregistret.
Registrerade kan begära ett utdrag om sig själv från magistraten, antingen elektroniskt, per brev, telefon eller genom ett besök vid magistratens verksamhetsställe.

Registret är offentligt med undantag för personbeteckningar samt de fall som avses i 23 § 4 mom.
samt 29 § 2 mom. i vallagen. Uppgifterna i registret kan med ovan nämnda undantag granskas eller
fås per telefon utan kostnad från alla magistrat eller deras enheter och registrerades uppgifter kan
överlåtas på begäran även till andra än den registrerade.
Registrerade eller person som anser att denne utan grund lämnats utanför rösträttsregistret, har rätt
15
att lämna in ett rättelseyrkan som gäller uppgifterna i rösträttsregistret. Rättelseyrkandet ska lämnas
Rätt att begära
korrigering av upp- skriftligt till magistraten senast 16 dagar före valdagen före kl. 16.

gift

16
Behandlingen av personuppgifter grundas inte på samtycke.
Ångrande av registrerades samtycke
17
Registrerades övriga rättigheter
som gäller behandling av personuppgifter
18
Registrerades rätt
att lämna klagomål
till tillsynsmyndighet.

Registrerade har inte rätt att be att uppgifterna raderas, eftersom behandlingen av personuppgifter
baseras på lagen. Därför kan registrerade inte heller motsätta sig behandlingen av personuppgifter,
eller rätt att få uppgifterna flyttade till ett annat system. Du kan inte be om begränsande av behandling av personuppgifter.

Registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet gällande behandlingen av personuppgifter.
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Registerbeskrivningen för rösträttsregistret kan läsas på Befolkningsregistercentralens webbplats.
19
Övrig information

