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Dataskyddsbeskrivning 

Rapporter om misstänkta fall av missbruk 
 
I dataskyddsregistret redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679  
för Finansinspektionens hantering av personuppgifterna i detta register och för den registrerades 
rättigheter.  
 
1. Registrets namn 
 

Rapporter om misstänkta fall av missbruk 
 
2. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för 

dataskyddsombudet 
 
Finansinspektionen 
FO-nummer: 0202248 -1 
PB 103 
00101 Helsingfors 
 
Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 
Janne Häyrynen 
E-post: janne.häyrynen@finanssivalvonta.fi  
Telefon: +358 9 183 5381 
 
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 
E-post: tietosuojavastaava@bof.fi 
Tfn: +358 9 1831 (växel) 
 

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 
 
I registret behandlas rapporter som Finansinspektionen har mottagit med stöd av 71 a § i lagen om 
Finansinspektionen om misstänkta fall av missbruk som har samband med bestämmelserna om 
finansmarknaden. 
 
I 71 a § i lagen om Finansinspektionen har det inte begränsats vem som kan vara rapportör, vilket 
innebär att vem som helst kan rapportera om misstänkta fall av missbruk. En rapport kan även 
lämnas anonymt.  
 

4. Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter  
 
Kategorier av registrerade: 
– Kontaktuppgifter för rapportören och för den som är föremål för rapporten. 
Kategorier av personuppgifter: 
– Uppgifterna innehåller personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-post, 
personbeteckning/FOnummer. 
 

5. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas  
 
Finansinspektionen kan lämna ut uppgifter till polisen för polisutredning enligt 3 c § i lagen om 
Finansinspektionen.  

 
6. I tillämpliga fall, överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell 

organisation 
 
Personuppgifter överförs i regel inte utanför EU- eller EES-området. Enligt 71 § i lagen om 
Finansinspektionen kan uppgifter lämnas ut till tillsynsmyndigheterna i ett annat land, om det 
misstänkta fallet av missbruk har kopplingar till en annan stat. 
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7. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna 
period 
 
Personuppgifter förvaras 5 år efter rapporten. Uppgifterna raderas när förvaringstiden har löpt ut, 
såvida de inte behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en 
myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är 
föremål för rapporten har. 
 

8. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
 
För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig 
behandling används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som beaktar riskerna. 
Sådana åtgärder är användningen av trygga lokaler samt administrativa och tekniska 
dataskyddslösningar. 
 

9. Den registrerades rättigheter  
 
Uppgifter insamlas till Finansinspektionen med laglig grund. Enligt 71 a § 1 mom. i lagen om 
Finansinspektionen ska personuppgifter om rapportören och den som är föremål för rapporten 
hållas hemliga. Enligt 71 a § 4 mom. i lagen om Finansinspektionen har en registrerad person inte 
rätt till insyn i information, om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra en utredning av 
misstänkta överträdelser.  
 
Enligt artikel 17.3 b i förordningen tillämpas rätten till radering av uppgifter inte på lagstadgad 
behandling av personuppgifter som avses i denna beskrivning. Dataportabilitet enligt artikel 20 
eller rätten att göra invändningar enligt artikel 21 i förordningen är inte tillämpligt på den 
lagstadgade behandlingen av personuppgifter som avses i denna beskrivning.  
 
De registrerade har rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheterna. 
 

10. Lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna personuppgifter och eventuella följder av att uppgifter 
inte lämnas 

 
Enligt 71 a § ska Finansinspektionen upprätthålla ett system genom vilket den kan ta emot 
rapporter om misstänkta fall av missbruk. 
 

11. Uppgiftskälla  
 
71 a § i lagen om Finansinspektionen 

 
 


