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Dataregister över statistik och forskningsverksamhet
1. Personuppgiftsansvarig
Stadsstyrelsen
Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats stadskansliets strategidirektör
(stadsstyrelsens beslut 20-04-2020, § 457).

2. Registeransvarig
Befattning
Stadskansliet/Stadsfaktachefen

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Chefen för statistik och informationstjänster Stadskansliet / Stadsforskning och statistik
Kontaktuppgifter
Helsingfors stads registratorskontor
PB 10 (Norra esplanaden 11–13)
00099 HELSINGFORS STAD

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen
Ändamål med behandlingen
Statistisk produktion och forskning med anknytning till Helsingfors stads verksamhet
samt förvaring av material som hör till dessa.
Förvaltnings- och beredningsuppgifter
Annan organisering och genomförande av verksamheten

Rättslig grund för behandlingen
EU:s allmänna dataskyddsförordning art. 6.1 a: den registrerade har lämnat sitt
samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Artikel 6 punkt 1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning och 4 § 1 mom. 3 p. i
dataskyddslagen;
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Behandlingen är nödvändig för
statistiska syften och står i proportion till det mål av allmänt intresse som eftersträvas. I
registret behandlas uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter.
Denna behandling är tillåten enligt artikel 9.2 j i EU: s allmänna dataskyddsförordning,
enligt vilken behandling är tillåten för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, på
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion
till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till
dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att
säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
Central lagstiftning
•

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

•

Dataskyddslagen (1050/2018)

•

Statistiklag (280 / 2004)

•

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5. Innehåll i registret
Personuppgifter som erhållits ur stadens register, uppgifter som personen själv lämnat
och personuppgifter från andra myndigheter och serviceproducenter, med stöd av
antingen avtal, samtycke eller lag.
Den sökandes eller licenstagarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
Vid utlämning av uppgifter iakttas det avtal som ingåtts i samband med att materialet
skaffades.
Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Lagringstiderna för datamaterialet bestäms i de avtal som ingåtts i samband att material
skaffats och i informationsstyrningsplanen.
Uppgifterna enligt tidsbegränsade avtal bevaras under avtalets giltighetstid.
Data som omfattas av avtal som gäller tillsvidare ska bevaras tillsvidare, om inget
annat har avtalats.
Om lagringstiden inte anges separat, ska data lagras under dess
användningstid, alltså den tid som behövs för att upprätthålla stadens
statistik- och forskningsverksamhet.
Om den publicerade statistiken eller forskningen väsentligt avviker från utgångsmaterialet
ska utgångsmaterial för statistik och forskning bevaras permanent.

8. Källor för personuppgifterna
Operativa register och system i Helsingfors stads sektorer, såsom:
Helsingfors befolkningsdatasystem
Register över byggnadstillsyn, underhåll och användning av byggnader
Register över fastighetsbildning
Register över delaktighet och respons

Register över sysselsättningstjänster
Den som ansökt om forskningstillstånd eller användarlicens
Person som deltar i undersökningen
Uppgifter som samlats in för statistik- och forskningsändamål fås vid behov manuellt eller
elektroniskt av andra myndigheter och serviceproducenter, med stöd av antingen avtal,
samtycke eller lag.

