Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) 29 §
1 mom. 12 punkten, 36 § 1 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i det inledande stycket i
37 § 1 mom. samt 37 § 1 mom. 1 punkten som följer:
29 §
Rätt att lämna ut personuppgifter för fullgörande av lagstadgade uppgifter
Trots sekretessbestämmelserna får Försvarsmakten genom en teknisk anslutning eller som en
datamängd till en annan myndighet och till en sammanslutning som tillsatts för att sköta ett
offentligt uppdrag lämna ut personuppgifter som behövs för fullgörande av dess lagstadgade
uppgifter, enligt följande:
——————————————————————————————
12) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgift om att beväringstjänst har
fullgjorts för registeranteckning som gäller medborgarskap,
——————————————————————————————
36 §
Rätt att få personuppgifter för skötseln av ärenden som gäller militärrättsvården
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsmakten för fullgörande av
förundersökningsuppdrag som avses i 5 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning
inom försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter enligt följande:
1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter som avses i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009),
——————————————————————————————
37 §
Rätt att få personuppgifter för skötseln av militärunderrättelseuppdrag och uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsmakten för fullgörande av
uppdrag inom militär underrättelseinhämtning samt uppdrag för förebyggande och avslöjande
av brott som avses i 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter enligt följande:
1) uppgifter som avses i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster
som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
——————————————————————————————
———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Helsingfors den 29 november 2019
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