
 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), art. 12 
22.6.2022 

 

1 
Registrets namn 

Veterinärregistrets offentliga informationstjänst 
 

2 
Personuppgiftsansvarig 

Livsmedelsverket 
PB 200, 00027 Livsmedelsverket 
Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki 
Telefon (växel): 029 530 0400, e-post kirjaamo[at]ruokavirasto.fi 

3 
Kontaktperson i 
ärenden som gäller 
registret  

Anita Venäläinen 
PB 200, 00027 Livsmedelsverket 
Telefon: 050 555 3982, anita.venalainen[at]ruokavirasto.fi 

4 
Dataskyddsombudsman
nens kontaktuppgifter 

PB 100, 00027 Livsmedelsverket 
Telefon (växel): 029 530 0400, tietosuojavastaava[at]ruokavirasto.fi 
 

5 
Syfte med och rättslig 
grund för behandlingen 
av personuppgifter 

Med stöd av 32 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) upprätthåller 
Livsmedelsverket ett riksomfattande register över personer som utövar veterinäryrket 
för att sköta verkets lagstadgade tillsynsuppgifter. Livsmedelsverket lämnar ut 
information om utövare av veterinäryrket genom den offentliga informationstjänsten 
med stöd av 33 a § i lagen om utövning av veterinäryrket. 
 
I den offentliga informationstjänsten kan var och en ta del av uppgifter om namn och 
identifikationsnummer samt rätt att utöva yrket och begränsning av denna rätt i fråga 
om en person som utövar veterinäryrket. 
 
I den offentliga informationstjänsten kan information bara sökas med enkel sökning där 
sökvillkoret är veterinärens namn eller identifikationsnummer. 
 

6 
Förvaringstid för 
personuppgifter 

Uppgifterna i den offentliga informationstjänsten utplånas omedelbart efter det att 
personen har fråntagits rätten att utöva yrket eller när Livsmedelsverket har fått 
information om att yrkesutövaren har avlidit. 
 
Uppgiften om begränsning av rätten att utöva yrket utplånas omedelbart efter det att 
begränsningen har upphört att gälla. 
 

7 
Registrets datainnehåll 
  

I veterinärregistrets offentliga informationstjänst visas följande uppgifter om utövare av 
veterinäryrket: 

1. namn, 
2. identifikationsnummer, 
3. rätt att utöva yrket: 

a. datum då en legitimerad veterinär har legitimerats, eller 
b. start- och slutdatum då den temporära rätten att utöva yrket gäller, 

4. om det finns en begränsning av rätten att utöva veterinäryrket (ja/nej). 
 

8 
Källor som i regel 
används för registret 

Uppgifterna i den offentliga informationstjänsten uppdateras ur veterinärregistret. 
 

9 
Överföring och 
utlämnande av 
uppgifter  

I den offentliga informationstjänsten kan var och en ta del av uppgifter om namn och 
identifikationsnummer samt rätt att utöva yrket och begränsning av denna rätt i fråga 
om en person som utövar veterinäryrket. 

10 
Överföring av uppgifter 
utanför EU eller EES
  

Veterinärregistrets offentliga informationstjänst är tillgänglig utanför EU/EES-området. I 
den offentliga informationstjänsten får information bara sökas med enkel sökning där 
sökvillkoret är den registrerades namn eller identifikationsnummer. 



11  
Principer för skydd av 
registret 

A. Manuellt material 
Inget manuellt material behandlas i tjänsten. 
 
B. Material som behandlas elektroniskt 
Uppgifterna i veterinärregistrets offentliga informationstjänst överförs till användaren 
med https-protokoll. Uppgifterna är krypterade med TLS-protokoll. I stället för 
inloggning har den offentliga informationstjänsten ett Turing-test. 
 

12 
Eventuellt automatiskt 
beslutsfattande och 
profilering 

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån 
uppgifterna i tjänsten. 
 

13 
Den registrerades 
rättigheter 

Rätt till insyn 

Veterinären har rätt att gratis kontrollera sina gällande basuppgifter som lagrats i 
veterinärregistret via veterinärregistrets e-tjänst.  
 
Ifall veterinären vill se alla sina uppgifter som lagrats i veterinärregistret, skicka en 
begäran till Livsmedelsverket till e-postadressen elainlaakarirekisteri[at]ruokavirasto.fi. 
Alternativt kan man skicka begäran till Livsmedelsverkets registratorskontor på 
adressen PB 200, 00027 Livsmedelsverket. Var beredd att bevisa din identitet. 
 
Rätt att yrka på ändring av uppgift  

En veterinär har rätt att yrka på att hens personuppgifter ska rättas. Du kan själv 
korrigera dina uppgifter via veterinärregistrets e-tjänst. 
 
Du kan också skicka in begäran om rättelse skriftligt till registrets kontaktperson. Du ska 
i din yrkan identifiera och motivera vilka uppgifter som ska ändras och vilka du anser de 
korrekta uppgifterna vara eller vilka uppgifter ska kompletteras till registret. Var beredd 
att bevisa din identitet. 
 
Rätt till begränsning av behandling 
 
Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den 
personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med 
behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk. 
 

14 
Rätten att återkalla 
samtycke 

Visning av personuppgifter i veterinärregistrets offentliga informationstjänst baserar sig 
inte på samtycke. 
 

15 
De registrerades 
besvärsrätt hos 
tillsynsmyndigheten 

Du har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om du anser att tillämplig 
dataskyddslagstiftning överträds vid behandlingen av personuppgifter som rör dig. Som 
tillsynsmyndighet fungerar Dataombudsmannens byrå vars kontaktinformation finns på 
adressen https://tietosuoja.fi/sv/framsida.  
 

 

https://tietosuoja.fi/sv/framsida

