
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

16.6.2020 

Beräkningsregister 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsstyrelsen. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till stadskansliets 

finansdirektör. (Stadsstyrelsens beslut 20.4.2020, § 247) 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Stadskansliet / Budgetchefen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Projektchef, Stadskansliet / ekonomi- och koncernstyrning 

Kontaktuppgifter 

Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10 (Norra esplanaden 11–13), 00099 

Helsingfors stad 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 
behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Beräkningsregistret är avsett för stadens externa och interna beräkningar, hantering av 

anläggningstillgångar, fakturering och skötsel av försäljnings- och köpreskontra. 

Rättslig grund för behandlingen 

Behandlingen är nödvändig i enlighet med artikel 6.1 b i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att 

vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

• Bokföringslagen (1336/1997) 

5. Innehåll i registret 

Den registrerades identitets- och kontaktuppgifter samt bankförbindelseuppgifter. 

Uppgifter som hänför sig till kundrelationen. 

Uppgifter om giltighetstiden från förskottsuppbördsregistret och pensionsförsäkringen för 

företagare och uppgifter om likvidation eller konkurs. 

I registret behandlas uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter. 



Behandlingen är tillåten med stöd av artikel 9.2 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: 

Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa 

personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av 

den registrerade. 

Behandlingen är tillåten med stöd av artikel 9.2 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning, 

enligt vilken uppgifterna behandlas får när behandlingen är nödvändig för att den 

personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och 

utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och 

socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas 

nationella rätt eller ett kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas 

nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades 

grundläggande rättigheter och intressen fastställs. 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifter om fullmakten och en servicekod för direktdebitering av tjänsten överlåts till 

bankinrättningar när material för direktdebitering överförs till bankerna. 

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

De uppgifter som ingår i registret lagras i enlighet med stadens informationsstyrningsplan 

(https://tiedonohjaus.hel.fi/), enligt vilken faktureringsmaterial och material i försäljnings- 

och köpreskontra lagras i 10 år. 

8. Källor för personuppgifterna 

Den registrerade lämnar själv uppgifterna. 

Personalförvaltningsregistret Helsingfors befolkningsdatasystem 
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