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1. Registrets namn 
 
 

Register över rådgivare enligt systemet för jordbruksrådgivning 
(Rådgivarregister) 

 
2. Registerförare 
 
 
 
 
 
 

Livsmedelsverket 
 

Kontaktuppgifter 
Pb 100 
00027 LIVSMEDELSVERKET  
tfn 029 530 0400 (växel) 

 
3. Syftet med behandlingen 
av personuppgifter/registrets 
användningssyfte 
 
 

 
I registret införs behövliga identifikationsuppgifter om och kontaktuppgifter till 
rådgivarna i systemet för jordbruksrådgivning. (Lag 192/2013 49 §) 
 
Registrets syfte är också att informera jordbrukarna om de rådgivare som har 
godkänts ingå i systemet. 

 
4. Registrets datainnehåll 
 
 

 
Följande uppgifter om de rådgivningsorganisationer och rådgivare som har valts 
till systemet för jordbruksrådgivning (Lag 192/2013 44–45 §): 

• Rådgivarens personuppgifter: namn, kontaktinformation (adress, telefon-
nummer och e-postadress) och organisation 

• Rådgivarens personbeteckning (dolt fält) 
• Rådgivningsmodul till vilken rådgivaren har godkänts 
• Produktionsinriktningar som rådgivaren är specialiserad att ge rådgivning 

om 
• Kommuner i vars område rådgivaren är verksam 
• Språk som rådgivaren ger rådgivning på 
• Rådgivningsrättighetens giltighetstid (dolt fält) 
• Rådgivningsorganisationens FO-nummer (dolt fält) 
• Rådgivningsorganisationens mervärdesregisterinformation (dolt fält) 
• Rådgivningsorganisationens förskottsuppbördsregisterinformation 
• (dolt fält) 
• Rådgivningsorganisationens ansvarsförsäkringsinformation (dolt fält) 
• Rådgivarens utbildningsnivå (dolt fält) 
• Rådgivarens kompetens (arbetserfarenhet) i år (dolt fält) 

 
Motsvarande uppgifter i fråga om underkända rådgivare (dolda fält) 

 
5. Regelmässiga uppgiftskäl-
lor 
 

 
De registrerade har i samband med inlämnandet av anbud till anbudstävlan Råd 
2020 gett sitt samtycke till att uppgifterna registreras. Registreringen bygger på 
lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013 ändr. 49 § och 50 §). 



Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som rådgivaren lämnade på anbudsblan-
ketten i anbudstävlan för val av rådgivare till Råd 2020 eller på uppgifter som 
rådgivaren lämnat senare. Uppgifterna om rådgivare har fört in i registret av 
Landsbygdsverkets personal och från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket. 

 
6. Regelmässigt utlämnande 
av uppgifter och översän-
dande av uppgifter utanför EU 
och EES 
 

 
Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES. 
 

 
7. Principerna för skyddet av 
registret 
 

 
A. Manuellt material 
 
Manuellt inlämnat material lagras i systemet. Det manuella materialet förvaras i 
Livsmedelsverkets arkiv. 
 
B. Elektroniskt material 
 
För att lagra uppgifter i registret krävs användarnamn och lösenord. Öppen blädd-
ring i publicerade uppgifter. 
 
Systemets databaser och program finns på Livsmedelsverkets server. Livsme-
delsverkets datorer står i direkt och skyddad kontakt med dem. Livsmedelsverket 
ansvarar för skyddet av uppgifterna. 

8. Registerbeskrivningens till-
gänglighet 

Denna registerbeskrivning finns att få på Livsmedelsverkets webbplats och hos 
Livsmedelsverkets registratur, kirjaamo@ruokavirasto.fi. 
 

 


