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Laki
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 

7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun
lain (176/2017) 7 §:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Saalisrekisteri

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Saalisrekisteriin tallennetaan kalastussäännön 30 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi ka-

lastajan nimi, yhteystiedot ja käytetty kalastuslupatyyppi. Saalisrekisterin tietoja käyte-
tään sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. Saalisrekisterissä
olevia tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Suomen ulkopuolella
oleville viranomaisille Suomea sitovien kansainvälisten kalavarojen hoitoon ja suojeluun
liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä li-
säksi luovuttaa kalastusta valvoville viranomaisille valvontaa varten sekä kalatalousviran-
omaisille kalavarojen hoidon suunnittelua varten. Saalisrekisterin sisältämät henkilötiedot
poistetaan viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilö on an-
tanut viimeisen saalisilmoituksen. Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassa
pitämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suo-
jelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötieto-
jen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.
HE 26/2018
MmVM 8/2018
EV 115/2018
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