DATASKYDDSBESKRIVNING
1 (5)
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) art. 12
Upprättad
1.6.2018
1
Personuppgiftsansvarig

Namn

Statens revisionsverk
Adress

Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Tfn 09 4321
2
Kontaktperson i
frågor
gällande
registret

Namn

Redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola
Adress

Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Tfn 09 432 5713
3
Dataskyddsombud

Namn

Tuomo Salminen
Adress

Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

4
Registrets benämning
5
Ändamålet med
behandlingen
av personuppgifter

tietosuojavastaava@vtv.fi
Redovisningsregister för tillsyn över val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk tar emot och offentliggör frivilliga förhandsredovisningar av kampanjfinansieringen för kandidater i allmänna val och redovisningar av valfinansieringen för de som har blivit valda
vid val respektive utsetts till ersättare och som är redovisningsskyldiga enligt 5 § i lagen om kandidaters
valfinansiering (273/2009).
Statens revisionsverk tar emot och offentliggör partiers, partiföreningars och partinära sammanslutningars aktuella redovisningar som fastställs i partilagen (10/1969). Statens revisionsverk tar emot och
offentliggör bokslut jämte bilagor, revisionsberättelser, redovisningar för användningen av statsunderstöd, uppgifter i de aktuella redovisningarna och specifikationer av kostnaderna för och finansieringen
av valkampanjen för partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar till partier som får statsunderstöd. Specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen tas emot och offentliggörs
separat för varje allmänt val.
Redovisningarna kan lämnas till revisionsverket via en e-tjänst. Med tanke på den elektroniska identifiering som har skapats för inlämnande av redovisningar införs även kandidaternas och de redovisningsskyldigas personbeteckningar i redovisningsregistret.
Partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar ska lämna sina redovisningar till revisionsverket via e-tjänsten. För detta ändamål införs personbeteckningarna för användare i partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar så att användarna kan identifiera sig i e-tjänsten.

6
Registrets
informationsinnehåll

Enligt 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ska uppgifter om redovisningar, förhandsredovisningar och efterhandsredovisningar registreras i registret. Enligt 6 § i nämnda lag ska en redovisning innehålla följande:
1) omnämnande av vilket val det är fråga om
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2) kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag, det parti som ställt upp honom eller henne eller omnämnande av att kandidaten har varit kandidat för en valmansförening och vid riksdagsval kandidatens valkrets och vid kommunalval den kommun som kandidaten varit uppställd i
3) de totala kostnaderna för valkampanjen samt specificerade enligt kostnaderna för valreklam i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, radio, television, datanät och andra medier och för utomhusreklam, valtidningar, broschyrer och andra tryckalster, reklamplanering och valmöten samt övriga kostnader
4) den totala valfinansieringen samt specificerad enligt kandidatens egna medel, lån som kandidaten
har tagit upp, inbegripet utestående fakturor vid redovisningstidpunkten, och samtliga bidrag till kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att
stödja kandidaten, grupperade enligt bidrag från enskilda personer, företag, parti, partiföreningar
och andra givare
5) andra uppgifter om valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som den redovisningsskyldiga anser nödvändiga.
Varje enskilt bidrag och dess givare ska redovisas separat, om dess värde överstiger 800 euro vid kommunalval eller 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval. Om bidraget har
getts genom köp av specificerade varor eller tjänster eller på något annat motsvarande sätt mot vederlag, ska endast bidragets nettovärde redovisas separat. Om ett enskilt bidrag som ska redovisas separat
innehåller ett bidrag till minst ovan nämnda belopp som förmedlas från en tredje part, ska mottagaren
redovisa även uppgifter om vem som lämnat det förmedlade bidraget.
Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar
för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen, ska redovisningen innehålla en återbetalningsplan.
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag
som personen gett är mindre än 800 euro vid kommunalval och 1 500 euro vid övriga val.
En kandidat vars valfinansiering vid kommunalval är mindre än 800 euro är inte skyldig att lämna de
uppgifter som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten. Kandidaten ska dock lämna in en skriftlig försäkran om
att valfinansieringen inte har överskridit den föreskrivna gränsen i detta moment. Enligt 9 f § i partilagen
(683/2010) ska de uppgifter som ingår i aktuella redovisningar enligt 8 c §, i specifikationer enligt 9 a §
2 mom. (bidrag till partinära sammanslutningar) och 9 b § (uppgifter om kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen) och i handlingar enligt 9 d § 1 mom. (bokslutshandlingar)
registreras i registret över redovisning av partifinansiering. För partiernas administratörer registreras
namn, personbeteckning, parti och kontaktuppgifter. För partiernas användare registreras namn, personbeteckning, parti och kontaktuppgifter. För de partinära sammanslutningarnas användare registreras namn, personbeteckning, partinär sammanslutning och kontaktuppgifter.
Personbeteckning behövs när en användare identifierar sig vid inloggningen i systemet (tjänsten suomi.fi). Registret utgörs av uppgifter om kandidater och redovisningsskyldiga samt av redovisningsblanketter som lämnats in till revisionsverket eller uppgifter som på något annat sätt lämnats in enligt redovisningsskyldigheten. Dessutom innehåller registret uppgifter om de redovisningsskyldigas utdelningsadresser avsedda för postning. Adressuppgifter med spärrmarkering införs inte i registret. I registret införs även uppgifter om redovisningsskyldigas eventuella försummelse av redovisningsskyldigheten
och uppmaningar, viten och andra åtgärder som revisionsverket har vidtagit för att kunna utföra sin
tillsynsuppgift och för att bidra till att redovisningsskyldigheten fullgörs.
7
Regelmässiga
uppgifts-

Uppgiftskällor för registret över redovisningar av valfinansiering är Justitieministeriets kandidatregister
och valresultat gällande varje allmänt val och uppgifter som de redovisningsskyldiga har lämnat till revisionsverket. Vid elektronisk identifiering är uppgiftskällor tjänsten suomi.fi och
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källor

den tjänsteproducent som tillhandahåller identifieringstjänsten med stöd av avtalet om tjänsten samt
även befolkningsdatasystemet till den del myndigheten behöver kontaktuppgifter om redovisningsskyldiga.
Det informationsinnehåll som lagras i registret över partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar utgörs av uppgifter som administratörer i partier eller användare i aktuella sammanslutningar
har lämnat enligt partiers, partiföreningars eller partinära sammanslutningars redovisningsskyldighet.
Uppgifter om partiernas administratörer inhämtas från partiernas anmälningar om åtkomstbehörigheter. Uppgifter om partiföreningarnas användare inhämtas från uppgifter som lagrats av partiernas
administratörer. Uppgifter om de partinära sammanslutningarnas användare inhämtas från sammanslutningarnas anmälningar om åtkomstbehörigheter.

8
Mottagare
av uppgifter

Namn- och adressuppgifter om personer lämnas ut till den underleverantör som tillhandahåller posttjänster. Adressuppgifter med spärrmarkering lämnas inte ut. Uppgifter användas endast för sändning
av meddelanden och informativa brev till de redovisningsskyldiga.

9
Översändande av
uppgifter
till länder utanför
EU och EES

Redovisningsuppgifterna i registret är offentliga uppgifter. Inlämnade redovisningar läggs ut på Internet, på vaalirahoitusvalvonta.fi. Redovisningar kan även ses på Internet i länder utanför EU- och EESområdet.

10
Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter som samlats in till registret lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt
för de ursprungliga och förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in. Personuppgifter
enligt denna dataskyddsbeskrivning lagras så länge som den personuppgiftsansvarige använder uppgifter för ändamål beskrivna i punkt 4.

Enligt 9 f § i partilagen (683/2010) och 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) har var
och en rätt att ur registret få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät trots vad som föreskrivs i
16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Uppgifter om personbeteckning och kontaktuppgifter om personer ska varken offentliggöras eller lämnas ut.

Personuppgifter som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandling av dem.
Redovisningar lagras permanent och har registrerats i registret över redovisningar av parti- och valfinansiering. Beslut om eventuell överföring av uppgifter till arkivsystemet har ännu inte fattats.
11
Principer
för skydd av
registret
12
Rätt att kontrollera och rätta uppgifter
13
Rätt att radera
uppgifter

Registrets informationssäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet
säkerställs med ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret. Den registrerade kan göra det genom att lämna en begäran till Statens revisionsverks registratorskontor. I samband med begäran ska den registrerade styrka sin identitet på kontoret.
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

•
•
•
•

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat
sätt behandlats.
Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.
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Den registrerade kan få personuppgifter raderade genom att lämna en begäran till Statens revisionsverks registratorskontor. I samband med begäran ska den registrerade styrka sin identitet på kontoret.
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14
Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om
• den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet
• behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
• den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Den registrerade kan begära begränsning av behandlingen av personuppgifter genom att lämna en begäran till Statens revisionsverks registratorskontor. I samband med begäran ska den registrerade styrka
sin identitet på kontoret.

15
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser
att hans eller hennes personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

