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LANDSKAPSLAG

om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister
Föredragen för Republikens President den 2 juli 1999
Utfärdad i Mariehamn den 12 augusti 1999

I enlighet med lagtingets beslut stadgas:
1§
Tillämpningsområde
I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed samt för
att sköta de uppgifter polisen har enligt landskapslagen om polisverksamheten (10/71)
skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av
denna lag eller särskilda bestämmelser:
1) personuppgiftslagen den 22 april 1999
(FFS 523/1999) samt
2) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995).
Denna lag tillämpas inte på de personregister som upprätthålls av andra myndigheter
eller organ som omfattas av landskapslagen
om allmänna handlingars offentlighet (72/77)
än polismyndigheten i landskapet Åland.
Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna
gäller i landskapet från det att de träder i kraft
i riket, om inte annat följer av denna lag eller
annan landskapslag.
1)

Ls framst. nr 4/1998–99
Lu bet. nr 8/1998–99

2§
Hänvisningar
Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen
skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
3§
Tillsyn
Tillsyn över tillämpningen av denna lag i fråga
om angelägenheter som faller under landskapets behörighet utövas av landskapsstyrelsen.
4§
Landskapsförordning
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning besluta
att författningar som utfärdats med stöd av de
lagar som avses i 1 § 1 mom. skall tillämpas i
landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver.
Närmare bestämmelser om verkställigheten
och tillämpningen av denna lag utfärdas vid
behov genom landskapsförordning.
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5§
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 september
1999.
Genom denna lag upphävs landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (57/91).

Polismyndigheten skall se till att de manuella personbladskartotek som myndigheten upprättat med stöd av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet överenstämmer
med denna lag inom sex månader från lagens
ikraftträdande.
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