Lag
om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 3 a § 2 mom., 3 b § 2 och 3 mom., 4 a §,
den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 8 § 1 mom. och 8 § 1 mom. 11 punkten,
sådana de lyder, 3 a § 2 mom. i lag 459/2009, 3 b § 2 och 3 mom. i lag 122/2018, 4 a § i lag
763/2003, det inledande stycket i 8 § 1 mom. i lag 305/2004 och 8 § 1 mom. 11 punkten i lag
618/2007, som följer:
3a§
Användning av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument för
flykting
——————————————————————————————
Rätt att använda fingeravtrycksuppgifterna har endast den som nödvändigtvis behöver dem
för skötseln av sina arbetsuppgifter. Fingeravtryck får användas endast för fastställande av
identiteten och tillverkning av främlingspass eller resedokument för flykting. Polisen har desssutom rätt att använda fingeravtrycksuppgifter med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (/). Den som har rätt att använda uppgifterna har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dessa med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och
ska därefter förstöras omedelbart.
3b§
Användning och jämförelse av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för ansökningsärenden
——————————————————————————————
Fingeravtryck som förs in i registret får endast användas för att inom ramen för befogenheter
i anknytning till de ändamål som anges i 2 § 2 mom. verifiera autenticiteten av ett uppehållstillståndskort och identiteten hos innehavaren av ett uppehållstillstånd, för behandling, beslut
och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete och för tryggande
av statens säkerhet. En myndighet som har rätt att använda uppgifterna har rätt att jämföra
dem med tidigare registrerade fingeravtryck i delregistret för ansökningsärenden och med fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting och med
fingeravtryck som med stöd av 131 § i utlänningslagen (301/2004) registrerats i polisens register. Dessutom får uppgifter, för kontroll av inreseförutsättningarna, jämföras med fingeravtryck som ingår i sådana signalementsuppgifter enligt tvångsmedelslagen (806/2011) som avses i 6 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, när de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år.
Polisen har dessutom rätt att med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet använda de fingeravtrycksuppgifter som registrerats i delregistret för ansökningsärenden.
——————————————————————————————

4a§
Den registrerades rättigheter
I fråga om framställande av en begäran till polisen om tillgodoseende av en registrerads rätt
till insyn tillämpas 41 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.
8§
Externa datakällor
Den personuppgiftsansvarige har trots sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för
den i lag enligt följande:
——————————————————————————————
11) ur Gränsbevakningsväsendets personregister uppgifter som avses i 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (/),
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
Helsingfors den 10 maj 2019
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