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Justitieministeriet meddelar att Finland har
avgett följande förklaringar i fråga om kon-
ventionen om skydd för enskilda vid automa-
tisk databehandling av personuppgifter (För-
drS 36/1992).

Republikens president har den 29 juni

2012 i enlighet med riksdagens godkännande
av den 27 mars 2012 (RSv 15/2012 rd) beslu-
tat att förklaringarna ges. Avgivandet av för-
klaringarna har anmälts till Europarådets ge-
neralsekreterare den 11 juli 2012.

Helsingfors den 2 oktober 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsdirektör Sami Manninen



Bilaga

(Översättning)

Förklaringar som Finland har avgett i fråga om konventionen om skydd för enskilda
vid automatisk databehandling av personuppgifter

Finland avger i enlighet med artikel 3
stycke 2 punkt a i konventionen en förklaring
om att Finland inte tillämpar konventionen på
sådan behandling av personuppgifter som en
fysisk person utför uteslutande för personliga
eller därmed jämförbara sedvanliga privata
syften.

Finland avger i enlighet med artikel 3
stycke 2 punkt c i konventionen en förklaring
om att Finland förutom på automatisk be-
handling av personuppgifter tillämpar kon-
ventionen också på annan behandling av per-
sonuppgifter i fall där personuppgifterna ut-
gör eller är avsedda att utgöra ett personregis-
ter eller en del av ett sådant.

In accordance with Article 3, paragraph 2,
sub-paragraph a of the Convention, Finland
declares that it will not apply the Convention
to the processing of personal data by a pri-
vate individual for purely personal purposes
or for comparable ordinary and private pur-
poses.

In accordance with Article 3, paragraph 2,
sub-paragraph c of the Convention, Finland
declares that, in addition to automatic proces-
sing of personal data, it will apply the Con-
vention also to other processing of personal
data where the data constitute or are intended
to constitute a personal data file or a part
thereof.
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