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Dataskyddsbeskrivning för Informationstjänsten om porterade 
nummer 

www.siirretytnumerot.fi 

 

Sammanställningsdatum: 27.8.2020 

 

1 Personuppgiftsansvarig 

Suomen Numerot Numpac Oy (Numpac), FO-nummer 1829232-0 

Semaforbron 12 G, 00520 Helsingfors 

(nedan ”vi”) 

2 Kontaktperson i registerärenden  

Tapio Lammi 

e-post: tapio.lammi@numpac.fi 

3 Registrets namn 

 Numpacs register för Informationstjänsten om porterade nummer 

4 Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för 

behandlingen? 

Behandlingen av personuppgifter i informationstjänsten ("Informationstjänsten") 

om porterade nummer baserar sig på lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation (102§), 7.11.2014/917 (nedan "lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation") och uppgifterna används för att erbjuda Informationstjänst. 

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation förutsätter att en abonnent som 

ingått avtal med ett teleföretag kan överföra sitt telefonnummer till ett annat 

teleföretag vid byte av tjänsteleverantör, om abonnenten så önskar. Teleföretagen är 

dessutom skyldiga att ordna Informationstjänst som gäller överlämnade 

telefonnummer. Teleföretagen har anförtrott åt Numpec att utföra detta.  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla den 

Informationstjänst som förutsätts i lagen. Teleföretagen överlåter uppgifter om 

telefonnumren i Finlands fasta telefonnät och mobilnät åt Numpac för att 

implementera portabiliteten samt för den Informationstjänst som är avsedd för 

konsumenterna. Med hjälp av Informationstjänsten har en konsument möjlighet att 

kontrollera till vilken operatör något telefonnummer hör.      
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5 Vilka uppgifter behandlar vi och varifrån får vi uppgifter? 

Vi behandlar följande personuppgifter för att erbjuda Informationstjänsten: 

• Telefonnumret (fasta och mobila nätet) 

• Teleföretagets namn- och kontaktuppgifter 

 

Personuppgifterna fås av teleföretagen. 

6 Åt vem utlämnar och överför vi uppgifter samt överför vi uppgifter till länder utanför EU 

eller EES? 

Numpac utlämnar inte regelbundet uppgifter ur registret åt utomstående förutom 

om det är nödvändigt för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade eller 

avtalsbaserade skyldigheter. 

Vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör (underleverantör) i den tekniska 

implementeringen och upprätthållandet av Informationstjänsten samt i 

behandlingen av personuppgifter. Vi säkerställer att dataskyddet förverkligas genom 

informationsbehandlingsavtal som ingås med de underleverantörer som behandlar 

personuppgifter och vi förutsätter att underleverantörerna behandlar 

personuppgifter bara i den mån som det är nödvändigt för att producera tjänsten i 

fråga. Underleverantörerna behandlar personuppgifter å den 

personuppgiftsansvariges vägnar och för dennes räkning i enlighet med den 

personuppgiftsansvariges anvisningar.     

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7 Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Berättigade att använda det system som innehåller personuppgifter är bara de 

anställda hos oss, som på basis av sin ställning har rätt att behandla uppgifterna. Var 

och en användare har eget användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna 

samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaserna och deras säkerhetskopior är belägna i låsta utrymmen och bara 

vissa på förhand utsedda personer har åtkomst till uppgifterna.    

Personuppgifterna i registret lagras så länge som de behövs för att uppfylla registrets 

syfte, med beaktande av de förpliktelser och lagringstider som baserar sig på lag.  

8 En registrerads rättigheter 

Du har rätt att kontrollera de uppgifter gällande dig som sparats i personregistret 

och kräva att felaktig, föråldrad eller lagstridig uppgift rättas eller raderas. 

Begäranden om kontroll och rättelse ska lämnas personligen eller skriftligen till den 

adress som nämnts i punkt 2.   

Du har rätt att göra invändningar eller begära begränsning av behandlingen av 

uppgifterna samt inge klagomål om behandlingen av personuppgifterna till 

dataombudsmannnen. 


