
Registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

2.8.2022

IT-tjänstestyrningsregister

1. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

2. Registeransvarig

Stadskansliet/Strategiavdelningen/Digitaliseringschef

Enligt beslutet om Helsingfors stadsstyrelses ansvar och uppgifter i anslutning till

registerföringen i stadskansliet 7.3.2022 § 182 är digitaliseringschefen som utsetts av

strategichefen registeransvarig.

3. Kontaktperson för registret

Servicechef, Stadskansliet/Strategiavdelningen/Digitaliseringsenheten/Digital

grund/Stödtjänster

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

Lösning och utförande av stödbegäran angående Helsingfors stads IT-tjänster samt

upprätthållande av användardata för apparater, program och licenser.

Rättslig grund för behandlingen

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)

 Dataskyddslag (1050/2018)

 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

 Lag om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), 3 §

 Arbetsavtalslag (55/2001)

 Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003)

5. Innehåll i registret

Registret innehåller följande personuppgifter: användarnamn, Helsinki ID, förnamn,

efternamn, telefonnummer, e-postadress, titel, enhet samt de apparater, program och

licenser som personen har tillgång till.

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Personuppgifterna lämnas i regel inte ut.



7. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området

Registrets uppgifter lagras i EU/EES-området, i en tjänst som ägs av ett företag från USA.

8. Lagringsperioder för uppgifterna

Fem år efter att ha raderats från registret Hantering av användarnamn

9. Källor för personuppgifterna

Registret Hantering av användarnamn.
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