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DATASKYDDSBESKRVNING 3/2019 
kombinerad registerbeskrivning och 
informeringshandling 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 
2016/679 

 
1. Registrets namn Miljövård, Trimble Locus 

2. Registeransvarig Lovisa stad  
P.B. 77, 07901 Lovisa  
Besöksadress: Mannerheimgatan 4 
tfn (019) 555 1 

3. Person som ansvarar för 
registerärenden 

Ansvarsperson: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 

 

4. Kontaktperson för 
registerärenden 

Kontaktperson: 
P.B. 11, 07901 Lovisa  
Besöksadress: Drottninggatan 15 B 
tfn (019) 555 1 (växel) 
e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi 

5. Syfte med hantering av 
personuppgifter 

Objekts- och tillsynsuppgifter för miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad. 
 
Grunder: 

-dataskyddsförordningen (679/2016) 
- förvaltningslagen (434/2003) 
- lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
- miljöskyddslagen (YSL, 86/2000) 
- statsrådets förordning om miljöskydd (169/2000) 
- övriga förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
  miljöskyddslagen 
- avfallslagen (646/2011) 
- statsrådets förordning om avfall (179/2012) 
- vattenlagen (587/2011) 
- lagen om vattentjänster (119/2001) 
- miljöskyddslag för sjöfarten (1672/2009) 
- kemikalielagen (599/2013) 
- REACH-förordningen (EG 1907/2006) 
- naturvårdslagen (1096/1996) 
- lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 
- terrängtrafiklagen (670/1991) 
- sjötrafiklagen (463/1996) 
- lagen om friluftsliv (606/1973) 

6. Registrets datainnehåll  Objekts- och tillsynsuppgifter som miljövårdsmyndigheten ska 
upprätthålla. 
 
UPPGIFTERNAS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESSBELAGDHET 
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Följande uppgifter är sekretessbelagda: 
    -personbeteckningar, adressuppgifter, hälsouppgifter 
    - affärshemligheter (alla lagar) 
    - ekonomisk situation (alla lagar) 
 
GRUNDER: 
    - dataskyddsförordningen (679/2016) 
    - lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
 
Sammanförande av personregisteruppgifter: 
    - till miljötillsynsregistret fås uppgifter från andra Trimble-register (bl.a. 
      fastigheter, adresser) 
 

7. Regelmässiga 
uppgiftskällor  

Uppgifter som fås i samband med handläggningen av tillstånd och 
anmälningar och i samband med tillsynen. 
Övriga register i Trimble Locus. 
Uppgifter som fås av andra myndigheter. 
Uppgifter som fås i anknytning till ansökningar om miljövårdsbidrag. 

8. Regelmässigt 
utlämnande av uppgifter 

Antecknande av aktörer eller aktivitet i statliga miljöskyddsrelaterade 
datasystem (YLVA, Notto). 
Vid brottsfall utlämnas uppgifter till polisens utredningsgrupp för 
miljöbrott. 

9. Överlåtelse av uppgifter 
utanför Europeiska 
Unionen eller Europeiska 
ekonomiska 
samarbetsområdet 

Uppgifter överlåts inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

10. Principerna för 
registerskyddet 

A. Elektroniskt material 
 
Elektroniska system: 

-Trimble Locus: miljötillsyn 
 
De uppgifter som lagrats i nätverksmapp (på den sk. X-stationen) är 
skyddade så att enbart miljövårdsenhetens tjänsteinnehavare kommer åt att 
se och redigera uppgifterna.  
 
Man kommer in i Trimble Locus enbart med användarnamn och lösenord. 
 
Manuellt material 
 

-pappershandlingar 
 
Miljövårdsenhetens lokaler är låsta även dagtid. Handlingarna förvaras 
övervakat. 

11. Rätt till insyn  I enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen har var och en rätt att få 
veta vilka uppgifter om personen som lagrats i personregistret eller att det 
inte finns uppgifter om personen i registret.  
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Den utsatta tiden för tillhandahållandet av uppgifter eller att ge 
tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter 
att begäran mottagits. Den utsatta tiden kan fortsättas med två månader om 
begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande. 
 
Begäran om insyn ska göras med en elektronisk blankett som finns på 
Lovisa stads webbplats eller med en egenhändigt undertecknad skriftlig 
begäran adresserad till den registeransvariga. I begäran ska man specificera 
vilka uppgifter man vill ta del av.  
 
Den registrerade kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter en gång per 
kalenderår.  
 
Lovisa stad kan helt vägra tillhandahålla uppgifter eller ta ut administrativa 
kostnader som förorsakats av tillhandahållandet av uppgifter då begäran 
om uppgifter är upprepade och uppenbart ogrundade eller orimliga.  
 
Personen som ansvarar för registret ger i enlighet med artikel 12 i 
dataskyddsförordningen ett skriftligt intyg över en avslagen begäran om 
insyn. I intyget nämns de orsaker med anledning av vilka begäran om insyn 
har avslagits. Den berörda personen kan lämna in avslåendet till 
dataombudsmannen för avgörande. 

12. Rättelse av uppgift I enlighet med artikel 16 i dataskyddsförordningen ska registerhållaren 
utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av den registrerade 
rätta, stryka eller komplettera en sådan uppgift i registret som med tanke på 
syftet av hanteringen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.  
 
Begäran om rättelse ska göras med en elektronisk blankett som finns på 
Lovisa stads webbplats eller med en egenhändigt undertecknad skriftlig 
begäran adresserad till den registeransvariga. I begäran ska man specificera 
vilka uppgifter man kräver att ska rättas och med vilken motivering. 
Rättelserna genomförs utan dröjsmål.  
 
Personen som ansvarar för registret ger ett skriftligt intyg över en avslagen 
begäran om rättelse. I intyget nämns de orsaker med anledning av vilka 
begäran om rättelse har avslagits. Den berörda personen kan lämna in 
avslåendet till dataombudsmannen för avgörande. 

 
 


	DATASKYDDSBESKRVNING 3/2019

