Utnämning av högsta domare
(ledamöter i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen)
Personuppgiftsansvarig
Justitieministeriet
Syftet och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
Uppgifterna används för att bereda utnämningarna av domare.
Grunden för behandlingen av personuppgifter är iakttagande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade
skyldighet enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Med stöd av 10 § i justitieministeriets förordning om
justitieministeriets arbetsordning svarar justitieministeriet för beredningen av domarutnämningar.
Kategorier av registrerade och personuppgiftskategorier
Kategorin av registrerade utgörs i detta fall av de som söker en tjänst. Förslaget om utnämnandet till tjänsten
lämnas till republikens president.
De personuppgifter som samlas in kan indelas i följande kategorier:
Identifieringsuppgifter om de som söker en tjänst:
Till exempel personens namn, tjänstebenämning, födelsetid, personbeteckning, postadress, e-postadress,
telefonnummer, nationalitet, modersmål och kön.
Andra personuppgifter om de sökande:
Till exempel uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet, andra uppgifter som sökanden lämnat som stöd
för sin ansökan, såsom matrikel/meritförteckning, skolbetyg och studieintyg, referenser som den sökande
angett, andra behövliga uppgifter som hänför sig till arbetsansökan och villkoren för tillsättandet av tjänsten.
Mottagarna av personuppgifterna eller kategorier av mottagare
Personuppgifter lämnas ut till statsrådet och för föredragning för republikens president.
Dessutom lämnas personuppgifter ut till det register över bindningar och bisysslor som förs av
Rättsregistercentralen. Registret består av två delar:
Den offentliga delen av registret är tillgänglig för alla i det allmänna datanätet. Av den framgår domarnas
bindningar i Finland och utomlands, de bisysslotillstånd som beviljats dem samt arvodena för bisysslor, om
arvodenas sammanlagda belopp överstiger 10 000 euro per år. I den sekretessbelagda delen antecknas
uppgifter om ekonomiska bindningar samt i fråga om bisysslor uppgifter om parterna i skiljeförfaranden och
om deras biträden. Domarna har när det gäller sina egna uppgifter också tillgång till den sekretessbelagda
delen.
De handlingar som myndigheterna innehar är i regel offentliga. Alla har rätt att ta del av uppgifterna i en
offentlig myndighetshandling enligt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Överföring av personuppgifter till tredjeland
Uppgifter får inte lämnas ut eller överföras till tredjeländer.

Förvaringstiden för personuppgifterna
De handlingar som hänför sig till utnämningarna av de högsta domarna förvaras varaktigt i enlighet med
statsrådets arkivbildningsplan.
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få klar och tydlig information om behandlingen av personuppgifter och en
bekräftelse av den personuppgiftsansvarige på huruvida den registrerades personuppgifter håller på att
behandlas eller inte, och när personuppgifterna behandlas rätt att få tillgång till personuppgifterna. För de
system till vilka den registrerade inte via systemen har åtkomsträttigheter kan de egna uppgifterna begäras
av justitieministeriet.
Den registrerades rätt att rätta sina uppgifter garanteras med vissa undantag genom
dataskyddsförordningen. Den registrerade ombeds i sådana fall kontakta den personuppgiftsansvarige. Den
registrerade har inte rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas, eftersom behandlingen av
personuppgifter grundar sig på iakttagandet av justitieministeriets lagstadgade skyldighet (artikel 17 i
dataskyddsförordningen).
Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndighet är
dataombudsmannen,
vars
kontaktuppgifter
finns
på
dataombudsmannens
webbplats:
https://tietosuoja.fi/sv/framsida.
Ytterligare information om rättigheterna och behandlingen av personuppgifter i justitieministeriets tjänster
finns på vår webbplats https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

