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Lag
om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbe-

vakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

(579/2005) 13 och 28 §, sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lagarna 479/2010 och
1182/2013 samt 28 § i lagarna 1182/2013, 751/2014 och 317/2018, som följer:

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av gränsbevakningsmän som förordnats till krimi-
nalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag samt av gränsbevakningsmän i
uppdrag som gäller lägesuppföljning och riskanalys.

Den personuppgiftsansvarige kan även bevilja polisens, Tullens och försvarsmaktens
tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsupp-
drag samt Transport- och kommunikationsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag
enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som
dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av Gränsbevakningsväsendet.

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får Gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga upp-
gifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt föl-
jande:

1) till Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter i enlighet med IV avd.
2 kap. 2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportservice som är nödvändiga för utfö-
rande av dess lagstadgade uppdrag,

2) till Nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen
om nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter som behövs för säkerställande av förbe-
redande åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, med beaktande
av vad som i den lagen föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet,
4) till Trafikledsverket för ledning av sjöfarten,
5) till polisen för polisuppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna har samlats

in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,
6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territori-

um och tryggande av dess territoriella integritet,
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7) till huvudstaben för förebyggande, avslöjande och utredning av brott som avses i la-
gen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, för i säkerhetsutred-
ningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar och till den som ansvarar för värn-
pliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning,

9) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott,
för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i
samband därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra ändamål än de som
uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning
av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska beskickningar för behandling av ärenden som gäl-
ler pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppe-
hållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras
behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende ut-
länningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsver-
ket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för
utsökningsutredningar eller för annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet
(439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten
som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som
hör till deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av att en smittsam sjukdom som ut-
gör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjan-
de av goda etniska relationer, tryggande av etniska minoriteters och utlänningars ställning
och rättigheter samt för övervakning av principen om etnisk icke-diskriminering och rap-
portering kring människohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet
och polisen i enlighet med det som föreskrivs i 26 § 1–3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.

Den personuppgiftsansvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslut-
ning ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och Tullen som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspåföljds-
myndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observations-
uppdrag och som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen
(493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, tillgång till Gränsbevakningsväsendets
register över personer misstänkta för brott och till säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller
en kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesmi-
nisteriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 punkten får de observationsuppgifter som avses
i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § inte användas
för skötseln av de uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
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har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål med-
delas mottagaren.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

Helsingfors den 23 november 2018
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