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Registrering av personuppgifter 
i befolkningsdatasystemet

Myndighetens anteckningar
Arbetskö

Arbetstagare Examensstuderande Utbytesstuderande

Familjeförhållande Annan:

Diarienummer

Fyll i blanketten på finska, svenska eller engelska. OBS! Använd enbart latinska bokstäver.

Anmälare
1 Förnamn (alla)

2 Efternamn

3 Födelsedatum

Den finländska personbeteckningen har formen 131052-308T, där de första sex siffrorna anger ditt födelsedatum. Skiljetecknet kan vara - eller A.

4 Har du en finländsk personbeteckning?

Nej Ja, vilken?

5 Kön

Man Kvinna

6 Födelsestat (OBS! Statens namn som den hette då du föddes) 7 Födelseort

8 Har du vistats i Finland tidigare? När?

Personuppgifter som ska registreras
9 Medborgarskap (alla)

10 Modersmål

11  Kontaktspråk 
Om du har ett annat modersmål än finska eller svenska, kan du välja vilket språk du vill att myndigheterna använder i meddelanden 
som du inte kan få på ditt modersmål.

Finska Svenska

12 Yrke

13 Civilstånd

Ogift Gift I registrerat partnerskap

Änka/änkling från äktenskap Änka/änkling från registrerat partnerskap

Frånskild från äktenskap Frånskild från registrerat partnerskap

14 Tidigare förnamn

15 Efternamn före det första äktenskapet/registrerade partnerskapet

16 Övriga tidigare efternamn
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MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

Adress i Finland
17 Gatuadress, också lägenhetsbeteckning (bokstav och nummer)

18 Postnummer och postanstalt

19 Datum för flytt till denna adress

Inflyttning
20 Varifrån flyttade du till Finland?

21 Personnummer i den stat du flyttade från

22 Hur länge tänker du bo i Finland?

Minst ett år, och jag önskar få hemkommun och 
stadigvarande adress

Minst ett år, men jag önskar inte få hemkommun utan 
enbart tillfällig adress

Mindre än ett år, t.o.m. Jag bor inte i Finland, jag behöver bara en personbeteckning

Familjemedlemmar
23 Har du familjemedlemmar i Finland, eller har någon av dina familjemedlemmar bott i Finland tidigare?

Ja Nej

Kontaktuppgifter
24  Telefonnummer (Numret registreras inte i befolkningsdatasystemet, utan används enbart för att kontakta dig om din registrering.)

25 E-postadress

E-postadressen får registreras i befolkningsdatasystemet

E-postadressen får användas enbart för att kontakta mig om min registrering.

Underskrift

Jag begär att de uppgifter jag angett på blanketten ska registreras i Finlands befolkningsdatasystem. Jag försäkrar att de uppgifter jag angett är 
riktiga. Jag förbinder mig att meddela registermyndigheterna om sådana förändringar i mina personuppgifter som myndigheterna inte känner till.

26 Datum och underskrift
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Information som ska tillhandahållas om behandlingen av uppgifter 
i befolkningsdatasystemet enligt artikel 13 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (GDPR)

Registrets namn: Befolkningsdatasystemet

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på 
Åland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, www.dvv.fi/kontaktuppgifter, telefon (växel) +358 295 536 000, e-post 
kirjaamo@dvv.fi. 

Statens ämbetsverk på Åland, www.ambetsverket.ax, telefon + 358 18 635 270, e-post info@ambetsverket.fi

Dataskyddsombud: Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: 
tietosuoja@dvv.fi. Kontaktuppgifterna finns också på adressen: https://dvv.fi/tietosuoja.   

Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter: Befolkningsdatasystemet upprätthålls med stöd av lagen om 
befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Syftet 
med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att 
trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter.

Utlämnande av uppgifter: Till statliga och kommunala myndigheter lämnas ut sådana uppgifter som anges i lag eller förordning 
samt sådana uppgifter som dessa behöver för utförandet av sina uppgifter. Personer och sammanslutningar har rätt att ur 
befolkningsdatasystemet få sådana uppgifter som dessa behöver för att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina 
skyldigheter. Uppgifter kan även lämnas ut för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, adresstjänster, 
uppdatering av kundregister, historisk eller vetenskaplig forskning eller andra därmed jämförbara ändamål.

Uppgifter ur befolkningsdatasystemet lämnas i regel inte ut till länder utanför EU.

Förvaringstid för personuppgifterna: Personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet förvaras permanent med 
undantag för uppgifter om omhändertagandet av ett barn, vilka tas bort när omhändertagandet upphör eller senast när den 
omhändertagna fyller 18 år och uppgifter om en utländsk medborgares uppehållstillstånd, vilka tas bort efter att personen fått 
finskt medborgarskap.

Eftersom uppgifterna i befolkningsdatasystemet förvaras permanent har du inte rätt att begära borttagning av dina uppgifter ur 
befolkningsdatasystemet.

Åtkomst till uppgifterna: Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan själv 
kontrollera dina uppgifter på adressen www.suomi.fi/mina-uppgifter. Du kan också kontrollera dina uppgifter genom att 
personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas lokala enhet, Statens ämbetsverk på Åland eller genom 
att göra en skriftlig begäran om att få kontrollera uppgifterna med en blankett.

Rättelse av uppgifter eller begränsning av behandling: Du har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om dig i 
befolkningsdatasystemet. Du kan yrka på rättelse hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos Statens 
ämbetsverk på Åland. Du kan inte kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid rättelseyrkandet handläggs.

Genom att logga in på www.suomi.fi/mina-uppgifter kan du själv uppge följande uppgifter: modersmål och kontaktspråk (om 
modersmålet är något annat än finska eller svenska), yrke, tilltalsnamn, e-postadress, förbud mot utlämnande av uppgifter (med 
undantag för spärrmarkering) samt utträde ur religiöst samfund.

Rätt att göra invändningar: Du har inte rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas i befolkningsdatasystemet, 
eftersom uppgifterna behandlas med stöd av lagen. Du har emellertid rätt att förbjuda utlämning av dina uppgifter från 
befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, inte heller för marknads- 
och opinionsundersökningar eller personmatriklar och släktforskning. Du kan också förbjuda att dina adressuppgifter lämnas ut 
för adresstjänster. Förbud mot utlämnande av uppgifter kan du meddela i tjänsten www.suomi.fi/mina-uppgifter, som förutsätter 
identifiering, eller per telefon eller skriftligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på 
Åland. Ytterligare upplysningar och blanketter finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats  
www.dvv.fi.

Förbuden mot utlämning av uppgifter är registerspecifika. Med andra ord förmedlas inte ett förbud som registrerats i 
befolkningsdatasystemet vidare till andra register såsom Posten, utan du måste göra anmälan om förbud mot utlämningen av 
uppgifter separat till alla register.

Rätt att överföra uppgifter till ett annat system:

Eftersom uppgifterna i befolkningsdatasystemet behandlas med stöd av lagen och inte kräver ditt samtycke, har du inte rätt att 
få dina personuppgifter överförda från befolkningsdatasystemet i elektroniskt format till ett annat system.

Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten:

Du har rätt att besvära dig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter. Ett besvär ska anföras hos 
tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, e-post: tietosuoja@om.fiD
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