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Suomen metsäkeskus

Ohje kääntöpuolella

SUOSTUMUS METSÄTIEDON KÄSITTELYYN
Tällä asiakirjalla voit antaa suostumuksen metsätietojesi käsittelyyn. Suostumuksen perusteella Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmään
sisältyvät metsätietosi voidaan luovuttaa nimeämillesi metsäalan palveluntarjoajille ja avata näille käyttöyhteys tietoihisi Metsäkeskuksen
tarjoamassa sähköisessä palvelussa. Luovutuksensaajat voivat käsitellä tietoja tarjotessaan sinulle metsätalouteen liittyviä palveluita, kuten
hoitaessaan sopimianne toimeksiantoja ja antaessaan asiakassuhteeseen liittyvää neuvontaa.

Suostumuksen antaja (tilan omistaja tai hallintaoikeuden haltija)
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Tilat, joita suostumus koskee
Kiinteistötunnus
Kuntanro

Kylänro

Tilan nimi

Rekisterinro

Ilmoita tilojen kiinteistötunnus (kuntanumero, kylänumero ja rekisterinumero) sekä tilan nimi. Jos tiloja on enemmän kuin
taulukkoon mahtuu, ilmoita niiden tiedot erilisellä liitteellä.

Luovutuksensaajat (nimeä yksi tai useampi palveluntarjoaja)

Suostumuksen sisältö (valitse toinen vaihtoehdoista)
 Siirto. Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja ja liittää ne omiin tietojärjestelmiinsä. Tietojen luovutus voi tapahtua
metsäkeskuksen tarjoamaan sähköisen palvelun kautta tai muulla välineellä.

 Selailu. Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja Metsäkeskuksen tarjoaman sähköisen palvelun kautta. Tietoja ei voida
siirtää luovutuksensaajan omiin tietojärjestelmiin.

Suostumuksen antajan allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Suostumus metsätiedon käsittelyyn
Voimassaolo
Suostumus on voimassa sen allekirjoituspäivästä alkaen toistaiseksi. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla
siitä kirjallisesti luovutuksensaajalle ja Suomen metsäkeskukselle. Jos tilan omistusoikeus (hallintaoikeus)
luovutetaan, metsätiedon käsittely luovutuksen jälkeen edellyttää uuden omistajan (hallintaoikeuden haltijan)
antamaa suostumusta.
Luovutettavat metsätiedot
Metsätiedot voivat sisältää seuraavia tietoja:
-

-

kiinteistön omistajuutta ja hallintaa koskevat tiedot
kiinteistön omistajan ja haltijan yhteystiedot
metsiköiden sijaintia, geometriaa ja pinta-alaa kuvaavat tiedot
metsiköiden maaperä-, kasvupaikka- ja puustotiedot
metsiköiden metsänhoidolliset ja hakkuutarpeet: suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet
erilaiset maankäytön rajoituksia koskevat tiedot, kuten tieto metsälain (1093/1996) 10§:ssä tarkoitetuista
kohteista, luonnonsuojelulain (1096/1996) 29§ mukaisista kohteista ja muinaismuistolain (295/1963)
mukaisista kohteista
tieoikeudet, rasitteet ja kaavoitusmääräykset tai muut edellä mainittuihin rinnastettavat metsänhoidon ja
käytön kannalta tarpeelliset metsikkötiedot
muut edellä mainittuihin tietoihin rinnastuvat metsävaratiedot

Tietojen käsittelyä koskevat ehdot ja rajoitukset
Luovutuksensaaja saa käsitellä metsätietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa
laissa ja tässä suostumuksessa yksilöityihin metsätalouteen liittyviin tarkoituksiin, joita ovat mm.
- metsätalouteen liittyvä neuvonta
- metsäsuunnitelman laatiminen ja metsävaratietojen ylläpito
- maanomistajan toimeksiannon tai muun maanomistajan ja luovutuksensaajan väliseen asiakassuhteeseen
liittyvän asian hoitaminen
- maanomistajalle kohdistettava suoramarkkinointi, joka liittyy luovutuksensaajan tarjoamiin metsätalouteen
liittyviin palveluihin
Luovutuksensaajan on tietoja käsitellessään noudatettava voimassa olevia säädöksiä sekä tietojen
luovuttamista ja sähköisen palvelun käyttäjäksi rekisteröimistä koskeviin Metsäkeskuksen päätöksiin sisältyviä
ehtoja.
Luovutuksensaaja ei saa luovuttaa tietoja edelleen sivullisille. Kun luovutuksensaajan omiin tietojärjestelmiinsä
siirtämät metsätiedot eivät ole enää tarpeellisia siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu, tai kun
suostumuksen voimassaolo päättyy, tiedot tulee poistaa kohtuullisen ajan kuluessa.
Suomen metsäkeskus ei vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että luovutuksensaaja käsittelee tietoja ehtojen ja
rajoitusten mukaisesti.
Muista lähteistä hankittavat tiedot
Luovutuksensaaja saattaa hankkia henkilötietoja myös muuten kuin tämän suostumuksen perusteella. Näiden
tietojen lähteet ja käsittely kuvataan luovutuksensaajan tietojärjestelmästään laatimassa henkilötietolain
mukaisessa rekisteriselosteessa.
Suostumuksen määrittelyyn liittyvät säännökset
-

henkilötietolaki (523/1999), 3 §, 24 §
laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011), 1 §, 2 §, 4 §:n 1 ja 3 mom., 8 §:n 2
mom, 9 §:n 2 mom, 13a §.

Tietosuojavaltuutetun ohje
Tietosuojavaltuutettu on julkaissut ohjeen ”Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella”, joka on
luettavissa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla www.tietosuoja.fi.
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