
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen ska beaktas också i alla  
former av släktforskning. Det finns två viktiga undantag: 

• dataskyddsförordningen tillämpas inte på behandling av avlidna  
personers   

• personuppgifter och inte på behandling som en person gör inom  
sitt eget hushåll (hushållsundantag). 

I och med dessa två undantag omfattas en stor del av släktforskningen 
inte av dataskyddsförordningen. Majoriteten av de personer som behand
las vid släktforskning är avlidna och en stor del av släktforskarna kan be
handla personuppgifter om levande personer inom sitt eget hushåll.

Gränserna för hushållsundantaget är strikta. Dit hör endast sådan släkt
forskning som släktforskaren bedriver enbart inom sitt eget hushåll och i 
släktforskningsregister på hårdskivan i sin egen dator. När släktforskningen 
på något sätt bedrivs utanför detta, kan släktforskaren inte längre hänvisa 
till hushållsundantaget.

Så är fallet till exempel om man vill behandla personuppgifter om le
vande personer i en nättjänst som fungerar via underentreprenad, vanli
gen kommersiellt. Då måste släktforskaren få varje persons skriftliga sam
tycke på förhand.

När en släktforskare vill dela ut sin släktutredning till sina släktingar eller 
ge ut en släktpublikation, gäller hushållsundantaget inte längre. För sådan 
släktforskning krävs inte samtycke, men släktforskaren måste informera 
varje levande forskningsobjekt om att hens personuppgifter behandlas. 

Dataskyddsbeskrivning
Släktforskaren måste göra upp en 
dataskyddsbeskrivning, som ska 
sändas till varje levande person som 
ingår i släktforskningsregistret. När de 
registrerade personerna har informe
rats om behandlingen kan de själva 
besluta om de vill använda sin rätt att 
begränsa släktforskarens behand
ling. Om det inte är möjligt att sända 
dataskyddsbeskrivningen till någon 
av personerna, ska denna persons 
personuppgifter anonymiseras till 
exempel i manuskriptet till en släkt
publikation. 

Personhistoriska uppgifter
Vid släktforskning får man behandla personhistoriska upp
gifter, med undantag för känsliga uppgifter. Som behandling 
räknas bland annat att samla in uppgifter ur olika källor och 
spara dem i ett släktforskningsregister, att redigera uppgif
ter i registret och skriva ut dem på papper eller i ett digitalt 
utdrag eller att överlämna uppgifter till ett manuskript till en 
släktpublikation eller överföra dem till en släktträdstjänst. 
Vid släktforskning får man behandla personhistoriska upp
gifter, med undantag för känsliga uppgifter. Som behandling 
räknas bland annat att samla in uppgifter ur olika källor och 
spara dem i ett släktforskningsregister, att redigera uppgif
ter i registret och skriva ut dem på papper eller i ett digitalt 
utdrag eller att överlämna uppgifter till ett manuskript till en 
släktpublikation eller överföra dem till en släktträdstjänst.

Genom information
Släktforskare kan fritt be
handla sin egen genom
information, men för att 
behandla rådata om en 
annan persons genom 
eller därav härledda 
analys data behövs denna 
persons samtycke.

På Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats finns en dataskyddsanvisning för 
släktforskare under rubriken ”Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforsk-
ningen”. I dataskyddsanvisningen beskrivs olika släktforskningssituationer och hur 
den allmänna dataskyddsförordningen ska beaktas i dessa. 

DATASKYDDSANVISNINGEN: www.genealogia.fi/tietosuoja
där den kan skrivas ut i pappersformat eller laddas ner som pdffil 

D a t a s k y d d s f ö r o r d n i n g e n  g ä l l e r 
o c k s å  s l ä k t f o r s k n i n g e n

“OCKSÅ ETT FOTOGRAFI 
AV EN LEVANDE PERSON 
ÄR EN PERSONUPPGIFT.”

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas i princip 
på all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsskyddet hör 
till medborgarnas grundläggande rättigheter och är en del av  
skyddet för privatlivet, som i Finland tryggas i grundlagen.


