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Lag
om ändring av 43 och 50 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 43 § 2 mom. och 50 §

som följer:

43 §

Uppgifter för avgörande av bostadsbidrag

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har trots sekretessbe-

stämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter dessutom rätt
att på begäran avgiftsfritt av penninginstitut få för avgörande av bostadsbidrag nödvändi-
ga uppgifter om den som söker eller får bostadsbidrag samt om dennes make, maka eller
sambo, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på något annat sätt och om
det finns grundad anledning att misstänka att den som sökt eller får bostadsbidrag har läm-
nat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter. Begäran om erhållande av uppgifter ska
framställas skriftligen, och innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren under-
rättas om detta.

50 §

Begränsning av den registrerade rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd re-
gistrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsan-
stalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten sköter en upp-
gift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.
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