Registerbeskrivning
Behandlingen av personuppgifter i anslutning till förrättande av
lagtingsval och kommunalval på Åland år 2019

1. Registrets eller behandlingshelhetens namn
Behandling av personuppgifter i anslutning till förrättande av val.

2. Personuppgiftsansvarig
Ålands landskapsregering.
Centralnämnden för lagtingsval.
De kommunala centralvalnämnderna.
Befolkningsregistercentralen, till den del rösträttsregistret bygger på uppgifter i Befolkningsdatasystemet.
Den dataskyddsansvariga vid Ålands landskapsregering kan nås på adressen Strandgatan 37 Mariehamn Om du har frågor som gäller behandling av personuppgifter i
samband med val kan du i första hand använda e-postadressen för valinformation:
Valinfo2019@regeringen.ax. Mer information finns tillgänglig på www.val.ax

3. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggörande genomförandet av de allmänna valen på Åland och den administration, forskning och information
som hänger samman med valen.
Lagar och förordningar som tillämpas:
- Vallag (2019:45) för Åland, särskilt 3 kap.,
- Republikens presidents förordning (970/2019) om skötseln på Åland av vissa
uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala
folkomröstningar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen)
- Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

4. Kategorier av registrerade och de personuppgifter som registreras
Rösträttsregistret omfattar alla personer som röstberättigade i lagtingsvalet och/eller
i kommunalvalet på Åland år 2019. Uppgifter finns om personbeteckning, fullständigt namn, adress, hemkommun, åländsk hembygdsrätt, röstningsområde, vallokal
på valdagen och adressen till vallokalen, datum för införande i rösträttsregistret, om
personen har rösträtt i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i båda valen och om
en spärrmarkering har gjorts med stöd av 36 § lagen om befolkningsdatasystemet
och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (FFS 661/2009).
Rösträttsregistret är offentligt och kan granskas från den 38 dagen före valdagen. Ett
röstkort med information skickas till varje röstberättigad person.

5. Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier (regelrätt överlåtelse)
Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland behandlar uppgifterna. Uppgifterna i rösträttsregistret överlåts dessutom till de kommunala centralvalnämnderna

för förrättande av val, till polisen för utredning av valbrott och till Ålands Statistikoh Utredningsbyrå och eventuellt till forskningsändamål.
Uppgifter om kandidater i valen och om valresultat publiceras. Alla uppgifter överlåts till andra valmyndigheter i den utsträckning som är nödvändig för valens lagenliga genomförande.
De vallängder som skrivs ut på papper ur rösträttsregistret överlåts till de kommunala
centralvalnämnderna, och från dem vidare till valnämnderna under valdagen. De
uppgifter om röstning som de kommunala valmyndigheterna inför i vallängderna är
inte offentliga förrän valet har avslutats på valdagen kl. 20.

6. Behandling av personuppgifter i anslutning till röstning via internet
I lagtingsvalet som hålls 2019 är det för första gången möjligt att rösta via internet.
Det är endast personer som är bosatta utanför Åland som har rätt att rösta via internet.
Röstningen via internet förutsätter särskild behandling av personuppgifter. Denna
behandling beskrivs i schemat nedan.

IMPORT OCH EXPORT AV INFORMATION VID RÖSTNING VIA INTERNET
Information
Import av kandidaternas nummer och namn.
Import av förteckningen över
de väljare som har rätt att
rösta via internet.

Tid
Fr.o.m. den 23 september (27
dagar före valdagen).
Fr.o.m. den 4 oktober (16 dagar före valdagen då rösträttsregistret har vunnit laga kraft
enligt lagen).

Kommentar

Export av förteckning över väljare som har röstat via internet.

Efter att perioden för röstning
via internet har avslutats, kl.
19 den 14 oktober (6 dagar
före valdagen)
På valdagen den 20 oktober,
efter kl. 12.

Förteckningen ska vara uppställld enligt kommun och röstningsområde och vara i alfabetisk ordning.
Den föregående listan returneras med uppgift om vilka väljare som också har röstat med
en pappersvalsedel. Deras iröster ska raderas.

Import av förteckning över
personer som har röstat både
via internet och på något

De uppgifter som behövs är
namn, personnummer och
röstningsområde.

annat sätt under förtidsröstningstiden.
Export av fördelningen av röster via internet på de uppställda kandidaterna (kandidatnumren), samt antalet blanka
röster.

På valdagen den 20 oktober
omedelbart efter kl. 20 då vallokalerna har stängt.

Endast röster avgivna av personer som bara har röstat via internet ska räknas. Endast den
sist avgivna rösten ska räknas.

Vid kommunikationen av information till och från systemet för röstning via internet
är behörigheten begränsad till fyra administratörer som har utsetts av landskapsregeringen. Minst två måste vara närvarande för att låsa upp systemet och möjliggöra
import och export av information.
Centralnämnden för lagtingsval ansvarar för sändandet av information till de kommunala centralvalnämnderna, och för mottagandet av information från dem. Informationen är i form av utskrifter på papper. Försändelserna förseglas på samma sätt som
övrig känslig information i samband med valprocessen.
De röster som avges via internet krypteras i röstningsögonblicket. De avkrypteras
först sedan de röstandes identitet har skiljts från rösterna. För att öppna den elektroniska valurnan behövs det elektroniska nycklar, som har fördelats på fem personer
som har utsetts av centralnämnden för lagtingsval. Var och en av de fem personerna
ska förse sin nyckel med en pinkod efter eget val. Nycklarna förvaras på ett säkert
sätt fram tills valurnan ska låsas upp. För att kunna låsa upp valurnan och räkna rösterna måste minst tre av personerna vara på plats med sina nycklar och koder.

7. Dokumentation om överföring av personuppgifter sker till tredje land
Nödvändig information om dem som har rösträtt via internet överförs till leverantören av servicen för röstning via internet. Leverantörens servrar kan vara placerade
var som helst inom den Europeiska Unionens gränser.
Annars hanteras all information gällande valet inom rikets gränser.

8. Tidsfrister som planerats för radering av vissa uppgiftsgrupper
Uppgifterna i rösträttsregistret raderas efter att valen vunnit laga kraft. Vallängderna
och övriga dokument arkiveras tillsammans med andra valhandlingar i respektive
kommuns eller i centralnämndens för lagtingsval arkiv.

9. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
Rösträttsregistret befinner sig i en fysiskt och elektroniskt skyddad miljö. Användarrättigheterna till systemet beviljas i enlighet med de roller användarna har i val.
Landskapsregeringen anordnar skolningstillfällen för de kommunala valmyndigheterna inför valen. Vid dessa tillfällen tas hanteringen av rösträttsregistret och de ur
registret extraherade vallängderna upp.

10. Den registrerades rättigheter

Uppgifterna i rösträttsregistret kan granskas hos magistratsenheten vid Statens
ämbetsverk på Åland, som finns i Statens ämbetshus, Torggatan 16 i Mariehamn.
Uppgifterna kan även erhållas per telefon.
Den som felaktigt har utelämnats ur rösträttsregistret, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan begära rättelse hos enheten för magistratsärenden vid
Statens ämbetsverk. Rättelseyrkanden avgörs av centralnämnden för lagtingsval.
Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du kontakta vårt Dataskyddsombud
Telefon: +358 (0)18 12 900
Mail: dpo@ada.ax
Den som vill lämna in ett klagomål om behandlingen av sina personuppgifter ska i
första hand vända sig till tillsynsmyndigheten, som är Datainspektionen på Åland,
e-post: inspektion@di.ax, adress: Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn www.di.ax.

