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Innovationsutmaning för att främja ungas fysiska aktivitet

1. Gemensamt personuppgiftsansvariga

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

Sunday Morning Solutions Oy (FO-nummer: 2924984-6)

Helsingfors stad och Sunday Morning Solutions Oy är gemensamt

personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i GDPR för de personuppgifter som samlas in

inom ramen för innovationsutmaningen.

I innovationsutmaningen deltar också Geego Kids Oy (2999707-8) och Fennoscandic

Simulation Systems Oy (3136431-7), men dessa behandlar endast anonymiserade data.

2. Registeransvarig

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen
Enligt beslutet om Helsingfors stadsstyrelses ansvar och uppgifter i anslutning till

registerföringen i stadskansliet 7.3.2022 § 182 är näringslivsdirektören registeransvarig.

Sunday Morning Solutions Oy

Ville Niemijärvi, tfn 050 326 4989, ville.niemijarvi@gmail.com

Hannikaisenkatu 22 A, 40100 Jyväskylä



3. Kontaktperson för registret

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

Näringslivsavdelningen/enheten Innovationer och nya försök/Specialplanerare

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

Helsingfors stad

Sunday Morning Solutions Oy

Ville Niemijärvi, tfn 050 326 4989, ville.niemijarvi@gmail.com

Hannikaisenkatu 22 A, 40100 Jyväskylä

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

Ändamål med behandlingen

Ändamålet för behandlingen av personuppgifterna i registret är genomförandet av

innovationsutmaningen som Helsingfors stad har inlett. I utmaningen utvecklas lösningar

med vilka man kan främja ungdomarnas fysiska aktivitet.

Målet för innovationsutmaningen är att tillsammans utveckla lösningar som bättre betjänar

slutanvändarnas behov och samtidigt stödja produktutvecklingen. Staden i sin tur får

statistik om användningen av idrottsplatserna. Med de lösningar som används inom

innovationsutmaningen motiverar staden målgruppen att röra på sig.

Rättslig grund för behandlingen

Personuppgifterna behandlas baserat på artikel 6.1 c i EU:s allmänna

dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

som åvilar den personuppgiftsansvarige.



Enligt 5 § 1 mom. 1 punkten i idrottslagen är det kommunernas uppgift att skapa allmänna

förutsättningar för idrott på lokal nivå. Kommunen ska skapa förutsättningar för

kommuninvånarnas fysiska aktivitet genom att ordna idrottstjänster samt motion som

främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper. Idrottstjänster kan ordnas

som kommunens egen tjänst, i samarbete med organisationer och andra aktörer eller så

kan tjänsterna köpas av en serviceproducent.

Central lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslag (1050/2018)

 Idrottslag (390/2015)

5. Innehåll i registret

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

Helsingfors stad samlar inte själv in personuppgifter i utmaningen.

Sunday Morning Solutions Oy

De personuppgifter som samlas in är telefonnummer, e-postadress, telefonens IP-adress,

postnummer, kön, ålder.

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående och från registret överförs inga uppgifter

utanför EU- eller EES-länderna.

Sunday Morning Solutions Oy



Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående och från registret överförs inga uppgifter

utanför EU- eller EES-länderna. Personuppgifterna behandlas på en server som är

belägen i Finland.

7. Lagringsperioder för uppgifterna

Personuppgifterna som samlas in för att genomföra innovationsutmaningen raderas efter

att utmaningen har avslutats.

8. Källor för personuppgifterna

Helsingfors stad/Stadsstyrelsen

Helsingfors stad samlar inte in personuppgifter i innovationsutmaningen.

Sunday Morning Solutions Oy

Uppgifterna samlas in från den person som använder tjänsten. Inga andra

informationskällor används.
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