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Stadens intressebevakningsregister

1. Personuppgiftsansvarig

Stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen har beslutat om en ansvarsperson för registret och dennes

uppgifter (stadsstyrelsens beslut 07-03-2022, § 182)

2. Registeransvarig

Kontaktchef, Stadskansliet/Strategienheten

3. Kontaktperson för registret

Intressebevakningsexpert, stadskansliet/strategienheten

Kontaktuppgifter

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

00099 Helsingfors stad



4. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingens ändamål

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att verkställa intressebevakning vid

Helsingfors stad samt att organisera nätverk för stadspolitik, organ och arbetsgrupper.

Rättslig grund för behandlingen:

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddförordning artikel 6.1 e är behandlingen

nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Avgörande lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (1050/2018)

5. Registrets datainnehåll

Namn på ansvariga anställda och tjänsteinnehavare vid Helsingfors stad och i övriga

städer som samarbetar med staden kring intressebevakning, deras titlar,

intressebevakningsområden och kontaktuppgifter. Namn, titlar och kontaktuppgifter för

representanter i politiska nätverk eller i därmed förknippat samarbete i en stad, eller

motsvarande förtroendevalda, anställda och tjänsteinnehavare.

6. Regelmässig utlämning av personuppgifter

Uppgifterna lämnas ut till städerna i huvudstadsregionen, Helsingforsregionen, de sex

största städerna och de som ansvarar för C21-nätverket samt anställda i dessa städer i

det fall, att man har beslutat samarbeta i fråga om intressebevakning eller något annat

nätverk.



Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna

Personuppgifter förvaras så länge de används aktivt. Uppgifterna avförs ur registret ett år

efter att den aktiva användningen upphört.

8. Källor för personuppgifterna

Uppgifterna fås från det allmänna datanätverket, av personerna själva och av

samarbetspartner.
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