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Dataskyddsbeskrivning – Datainsamlingarnas kontaktpersoner och mottagare 

av kassakravskalkyler 

 

 

I den här dataskyddsbeskrivningen redogörs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(EU) 2016/679 för hur Finlands Bank behandlar personuppgifter om datainsamlingarnas kontakt-

personer och mottagare av kassakravskalkyler samt för den registrerades rättigheter. 

1. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter för dataskydd-
sombudet 

 

Finlands Bank 

FO-nummer: 0202248–1 

PL 160 

00101 Helsingfors 

 

Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige: 

Elisabeth Flittner 

E-post: elisabeth.flittner(at)bof.fi 

Tfn: +358 9 183 2322 

 

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet: 

E-post: tietosuojavastaava(at)bof.fi 

Tfn: +358 9 1831 (växeln) 

2. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

 

Personuppgifter om datainsamlingarnas kontaktpersoner behandlas för genomförande av Finlands 

Banks statistiska rapporter och andra uppgiftsinsamlingar. Statistiska rapporter och andra 

uppgiftsinsamlingar inlämnas till Finlands Bank av monetära finansinstitut, betalningsinstitut, in-

vesteringsfonder, kapital- och fastighetsfonder och inhemska kreditinstitut, utländska filialer till 

kreditinstitut med hemvist i en rapporterande medlemsstat, andra finansiella institut, förmedlare 

av gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån, arbetspensionsanstalter, försäkringsanstalter, 

företag samt registrerade juridiska och fysiska personer som tillhandahåller betaltjänster utan 

auktorisation. 

 

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: 

− Rådets förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska 

uppgifter ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009, 

− Lagen om Finlands Bank (26 §, 28 §), 

− Förordning om marknader för finansiella instrument (EU) nr 600/2014 (MiFIR) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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− Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav 
(ECB/2012/24) 

− Europeiska centralbankens förordning om statistik över räntesatser som tillämpas av 
monetära finansinstitut (ECB/2013/34), 

− Europeiska centralbankens förordning om statistik över tillgångar och skulder hos invester-
ingsfonder (ECB/2013/38), 

− Europeiska centralbankens förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43), 

− Europeiska centralbankens förordning om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48), 

− Europeiska centralbankens förordning om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för 
försäkringsbolag (ECB/2014/50), 

− Europeiska centralbankens förordning om insamling av detaljerad data om krediter och 

kreditrisker (ECB/2016/13, AnaCredit-förordningen), 

− Europeiska centralbankens förordning om kreditinstitutens och MFI-sektorns bal-

ansräkningsposter (ECB/2021/2), 

− Europeiska centralbankens förordning om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) 

− Lagen om betalningsinstitut och  

− Kreditinstitutslagen. 

 

Uppgifter om mottagare av kassakravskalkyler behandlas för att leverera kassakravskalkyler. In-

lämnandet av kassakravskalkyler grundar sig på ECB:s förordning om tillämpningen av minimire-

server (kassakrav) (ECB/2021/1) 

 

Uppgifter om användare av rapporteringstjänsten och mottagare av kassakravskalkyler behandlas 

också för att uppfylla de skyldigheter som ställs i lagen om informationshantering inom den offent-

liga förvaltningen. 

 

Därtill behandlas uppgifterna för planering och utveckling av Finlands Banks tjänster, verksamhet 

och datasystem. Grunden för behandlingen av uppgifter är till denna del behovet att behandla 

uppgifter för genomförande av den personuppgiftsansvariges uppgifter som gäller ett allmänt 

intresse. 

3. Kategorier av registrerade, kategorier av personuppgifter samt datakällor 

 

Kategorier av registrerade: 

− Kontaktpersoner för statistiska rapporter och andra uppgiftsinsamlingar 

− Kontaktpersoner för mottagare av kassakravskalkyler. 

− Användare av rapporteringstjänsten. 
 

Kategorier av personuppgifter: 

− Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-postadress 

− Företag som personen representerar 

− Kommunikation med den registrerade 
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− För användare av rapporteringstjänsten behandlas även följande uppgifter: Identifiering-
suppgifter inkl. personbeteckning, eventuellt lösenord, automatiska meddelanden och log-

guppgifter om hur tjänsten använts. 

 

Personuppgifterna fås av den registrerade själv, från det företag vars kontaktperson den regis-

trerade är och från Finansinspektionen. Vid användning av Suomi.fi-identifikation fås identifi-

eringsuppgifterna emellertid från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som också 

samlar in logguppgifter om hur rapporteringstjänsten använts. 

 

4. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter lämnas 

 

Finlands Bank lämnar normalt inte ut uppgifter vidare. Personuppgifter kan lämnas ut i samband 

med eventuella uppgiftsbegäran till den del uppgifterna är offentliga med stöd av lagen om offen-

tlighet i myndigheternas verksamhet eller den som begär uppgifter i övrigt har rätt att få 

uppgifterna. 

 

Personuppgifter behandlas av följande personer: 
– IT-tjänsteleverantörer 
– Tillhandahållare av kommunikationstjänster. 

 

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

 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till en internationell organisation. 
 

6. Period under vilken personuppgifterna lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna pe-
riod 

 

Kontaktuppgifterna förvaras så länge som personen är kontaktperson för de statistiska rapporterna 

och andra uppgiftssamlingar eller kontaktperson för mottagare av kassakravskalkyler. Uppgifter 

om användarrättigheterna till rapporteringstjänsten förvaras så länge som den registrerade har rätt 

att använda rapporteringssystemet. Andra uppgifter förvaras så länge som detta är nödvändigt för 

att behandla personuppgifter eller för att följa de rättsliga förpliktelserna. 
 

7. Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

 

För att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, förstöring eller annan olaglig 

behandling behandlas personuppgifterna i system som är skyddade med lämpliga tekniska datas-

kyddsåtgärder med beaktande av riskerna. Manuellt material förvaras i lokaler dit obehöriga inte 

har tillträde. Enbart de arbetstagare som behöver behandla personuppgifter för att sköta sina ar-

betsuppgifter har tillgång till de personuppgifter som ska behandlas. 
 

 

 



 Beskrivning   4 (4) 
     

   
 5.4.2023   
    
     
 Offentlig   
   
   

 

 

8. Den registrerades rättigheter 

 

Den registrerade har rätt att: 

− av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till de egna personuppgifterna samt rätt att 
begära att de egna uppgifterna rättas eller raderas eller att behandlingen begränsas, att 

invända mot att personuppgifterna behandlas samt till dataportalitet  

− till den del som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på samtycke, rätt att 

återkalla sitt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandling som 

grundar sig på samtycket, innan detta återkallas 

− överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten 

 

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

 

Om en användare av rapporteringstjänsten inte lämnar de uppgifter som behövs för att registrera 

sig som användare, kan rapporteringstjänsten inte användas. 

 

Uppgiftslämnarna ska följa Europeiska centralbankens (EBC) informationskrav som gäller statistik 

eller de krav som Finlands Bank ställer. Uppgiftslämnaren ska lämna in uppgifter om en eller flera 

kontaktpersoner i anslutning till statistiska rapporter eller andra uppgiftssamlingar till den behö-

riga nationella centralbanken. 

 

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2533/98 har ECB rätt att förelägga sanktioner mot de 

uppgiftslämnare som inte efterlever kraven i förordningar eller beslut om rapportering av statis-

tiska uppgifter. 
 

 


