
   
 

   
 

Registrets namn Elektroniskt ärendehanteringssystem för hållbarhetskriterier 
KEKRI 

Personuppgiftsansvarig Namn: Energimyndigheten 
FO-nummer: 1738354-6 
Adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors 
Övriga kontaktuppgifter: tfn 029 5050 000 (växel), 
kirjaamo@energiavirasto.fi 

Företrädare för den 
personuppgiftsansvarige 
(kontaktperson) 

Namn: Henri Vaitomaa  
Adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors  
Övriga kontaktuppgifter: henri.vaitomaa@energiavirasto.fi,  
tfn 029 5050 016 
 

Dataskyddsombud Namn: Aino Yli-Karro 
Adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors 
Övriga kontaktuppgifter: kirjaamo@energiavirasto.fi 
tfn 029 5050 088 

Ändamålet med och den 
rättsliga grunden för 
behandlingen av 
personuppgifter 

Registret används av Energimyndigheten. 
 
KEKRI-systemet är ett elektroniskt ärendehanteringssystem som 
är avsett för användare både utanför och inom 
Energimyndigheten. I KEKRI-systemet lämnas och behandlas 
ärenden i anslutning till ansökan om godkännande och ändring av 
hållbarhetssystem, lämnande av rapporten om uppfyllande av 
hållbarhetskriterierna samt verifiering.  
 
Personuppgifter behandlas under behandlingen och hanteringen 
av ansökningar, rapporter om hållbarhetskriterier och 
verifieringsrapporter. De uppgifter som tas emot via systemet 
lagras i Energimyndighetens elektroniska 
ärendehanteringssystem. 
 
Rättslig grund: 
 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på skötseln av 
myndighetsuppdrag i enlighet med lagen om biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013, nedan 
hållbarhetslagen). 
 
Via systemet kan verksamhetsutövarna ansöka om godkännande 
av hållbarhetssystem, ansöka om ändring och överföring av 
hållbarhetssystem och lämna in en rapport om uppfyllande av 
hållbarhetskriterierna, för vilken kontrollörerna lämnar sitt 
utlåtande om granskning av efterlevnad av hållbarhetssystemet. 
  
Behandlingen av personuppgifter grundar sig därför i detta 
avseende på uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter (artikel 6.1 
c i dataskyddsförordningen) och utförandet av en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 
6.1 e i dataskyddsförordningen). Behandlingen är nödvändig och 
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står i proportion till myndighetens verksamhet för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse. 

Beskrivning av kategorier av 
registrerade och kategorier 
av personuppgifter 

Kategorier av registrerade och personuppgifter som samlas in 
från dem 
 
Grupp 1. Personer som verksamhetsutövaren har utfärdat 
fullmakt till för att underteckna ansökan 

• förnamn och efternamn 
 
Grupp 2. Verksamhetsutövarens kontaktpersoner 

• förnamn och efternamn,  

• arbetsbeskrivning,  

• telefonnummer och  

• e-postadress  
 
Grupp 3. Kontaktpersoner för förvaltningen av 
verksamhetsutövarens hållbarhetssystem  

• förnamn och efternamn, 

• arbetsbeskrivning, 

• telefonnummer och  

• e-postadress 
 
Grupp 4. Personer som kontrollörsbolaget har utfärdat fullmakt 
till för att underteckna verifieringsrapporten 

• förnamn och efternamn 
 
Grupp 5. Kontrollörens kontaktpersoner 

• förnamn och efternamn,  

• arbetsbeskrivning, 

• telefonnummer och  

• e-postadress 
 
Grupp 6. Personer som utför verifieringar (huvudansvariga) 

• förnamn och efternamn 
 
Grupp 7. Kontrollörsbolagets oberoende kontrollörer 

• förnamn och efternamn samt  

• arbetsbeskrivning 
 
Grupp 8. Andra experter som deltagit i verifieringen i 
verifieringsrapporterna 

• förnamn och efternamn,  

• företag och 

• uppgift vid verifieringen  
 
Grupp 9. Personer i bedömningsgruppen vid Säkerhets- och 
kemikalieverkets ackrediteringsenhet FINAS 

• förnamn och efternamn 

• arbetsbeskrivning 



   
 

   
 

Grupp 10. Energimyndighetens interna användare 

• förnamn och efternamn,  

• befattning,  

• telefonnummer och  

• e-postadress 
 
Användarnas identifiering och kontroll av användarrättigheterna 
sker i tjänsten suomi.fi. Personuppgifter behandlas inte i KEKRI-
systemet, men personuppgifter, inklusive personbeteckning, 
behandlas vid inloggning i systemet.  
 
Särskilda personuppgifter behandlas inte.  
 

Mottagare av 
personuppgifter och 
kategorier av mottagare 

Energimyndigheten får lämna ut personuppgifter endast inom de 
ramar som den gällande lagstiftningen ålägger och tillåter.  
 
Om offentlighet för myndigheternas handlingar och uppgifter 
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). På begäran lämnas uppgifter ut i enlighet med kraven 
i offentlighetslagen. 
 
Utöver vad som föreskrivs i offentlighetslagen får 
Energimyndigheten enligt 33 § i hållbarhetslagen lämna ut 
sekretessbelagda personuppgifter som myndigheten har fått vid 
utförande av uppdrag enligt denna lag 
1) till åklagare och polis för att förebygga och utreda brott, 
2) till tullmyndigheterna för verkställandet av och tillsynen över 
beskattningen och för utförande av uppdrag enligt lagen om 
främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 
3) till Trafiksäkerhetsverket för tillsynsuppdrag som avses i lagen 
om handel med utsläppsrätter för luftfart, 
4) till statsbidragsmyndigheten för övervakningen av 
statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom., 
5) till arbets- och näringsministeriet för vidarebefordran till den 
behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta 
krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan 
förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i 
Europeiska unionen. 
  

Överföring av uppgifter till 
tredjeländer utanför EU eller 
EES 

Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU/EES eller till 
internationella organisationer. 

Personuppgifternas 
lagringstid 

Personuppgifter lagras i systemet under systemets livslängd, 
eftersom detta är nödvändigt för att myndigheten ska kunna 
fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. I fråga om arkivering av 
handlingar grundar sig förvaringstiderna på arkivbildningsplanen 
och Riksarkivets beslut om permanent förvaring av 
Energimyndighetens handlingar. 
 

Informationskällor för 
personuppgifter 

Personuppgifter samlas in från kategorier av registrerade.  
 



   
 

   
 

Profilering av 
personuppgifter/automatiskt 
beslutsfattande 

Personuppgifter används inte som stöd för automatiskt 
beslutsfattande. 

De registrerades rättigheter Rätten att få information om behandlingen av uppgifter 
Den registrerade har i regel rätt att av den 
personuppgiftsansvarige få bekräftelse på att personuppgifter 
som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas. 
 
Rätten till tillgång till uppgifter 
Om personuppgifter om den registrerade behandlas, har den 
registrerade i regel rätt att få tillgång till personuppgifterna. Om 
uppgifter om en registrerad behandlas, ska den 
personuppgiftsansvarige ge honom eller henne en kopia av de 
personuppgifter som behandlas.  
 
Rätten att kräva rättelse av uppgifter  
Den registrerade har rätt att kräva att den 
personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta 
och felaktiga personuppgifter om den registrerade. Den 
registrerade har också rätt att få bristfälliga personuppgifter 
kompletterade. 
 
Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter  
Den registrerade har i regel rätt att kräva att den 
personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av hans eller 
hennes personuppgifter, bland annat i situationer där den 
registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta eller att 
personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. En 
begränsning av behandlingen av personuppgifter innebär att 
uppgifterna, med undantag för lagring, endast får behandlas med 
den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan 
fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett 
viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.  
 
Rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten  
Varje registrerad har rätt att framföra klagomål till 
tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där han eller hon 
har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda 
intrånget begicks, om han eller hon anser att behandlingen av 
personuppgifter som rör honom eller henne strider mot 
dataskyddslagstiftningen. Utövandet av denna rätt begränsar inte 
andra administrativa eller rättsliga korrigeringsåtgärder. 
Dataombudsmannen är nationell tillsynsmyndighet i Finland. 
 

 


