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22.8.2022

Register över stadskansliets kommunikation och
marknadsföring

1. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stad / Stadsstyrelsen

2. Registeransvarig

Stadskansliet / Kommunikationsavdelningen / Kommunikationsdirektören

Kommunikationsdirektören är registeransvarig enligt statsstyrelsens beslut 7.3.2022 § 182

om ansvar och uppgifter som gäller registerföring vid stadskansliet.

3. Kontaktperson för registret

En kommunikationsplanerare vid enheten för extern kommunikation vid stadskansliets

kommunikationsavdelning.

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

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att rikta kommunikation och

marknadsföring om stadens tjänster och verksamhet till kommuninvånarna.

Rättslig grund för behandlingen

När staden skickar nyhetsbrev till sina kunder behandlas personuppgifter med stöd av

artikel 6 punkt 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning:

  Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas

för ett eller flera specifika ändamål.

Central lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (1050/2018)

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5. Registrets datainnehåll

När staden skickar nyhetsbrev till sina kunder är de uppgifter som behandlas den

registrerades e-postadress.

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Uppgifterna i registret överlåts i regel inte till tredje parter utanför Helsingfors stad.



7. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Inga uppgifter i registret överförs utanför EU eller EES.

8. Lagringsperioder för uppgifterna

När staden skickar nyhetsbrev till sina kunder lagras personuppgifterna så länge de

används aktivt och fem år efter att den aktiva användningen upphört.

9. Källor för personuppgifterna

Den registrerade lämnar uppgifterna.
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