
Redogörelse för släktutredningsregistret

Enligt Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska den som för ett register kunna påvisa att de 
bestämmelser och principer som fastställts i dataskyddsförordningen följs. Därför måste släktforskaren ge en 
dataskyddsbeskrivning eller ett motsvarande dokument gällande släktforskningsregistret för att visa att kriterierna som 
ställs i dataskyddsförordningen uppfyllts och att det således finns förutsättningar för överlåtande av uppgifter. Den som 
uppehåller registret är skyldig att dokumentera hanteringen av personuppgifterna och informera den som beställt 
släktutredningen om behandlingen av personuppgifterna. Om släktutredningen omfattas av 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen är släktutredaren skyldig att påvisa att hen i sin verksamhet följt 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

1. Registerförarens kokntaktuppgifter
Namn, adress, telefon, e-post, eventuell webbplatsadress

2. För vilket ändamål behövs personuppgifterna?

3. Uppgifter om vilken släkt eller vilka släkter som utreds

4. Vilka personuppgifter sparas i släktutredningsregistret?

5. Från vilka källor samlas personuppgifterna in?

6. Hur behandlas nu levande personers uppgifter? Hur sparas släktutredningsuppgifterna och hur har dataskyddet
ordnats? (Beskriv kort de tekniska dataskyddsåtgärder som vidtas för att säkra att uppgifterna behandlas
korrekt).

7. Hur informeras nu levande personer om släktutredningsregistret? Har de registrerade personerna
informerats om sina rättigheter?

8. Hur förverkligas nu levande personers rätt att korrigera uppgifter och rätt att inte tillåta att
uppgifterna behandlas?

9. Hur länge sparas personuppgifterna?

10. Till vem överlämnas uppgifterna? (Beskriv kort de instanser eller ändamål till vilka uppgifter som ingår i
släktutredningsregistret eventuellt överlämnas).

Den registrerade ska ha rätt att besvära sig till dataskyddsmyndigheten och rätt att när som 
helst återta sitt medgivande om behandlingen av uppgifterna krävt ett medgivande. 
För ytterligare information hänvisas till dataombudsmannens webbplats: 
https://tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade
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