
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 
20.4.2020 

Understöd för ensamföretagare som beviljas för stabilisering 
av ett tillfälligt försämrat ekonomiskt läge som orsakas av 
COVID-19-epidemin 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadskansliet/Näringslivsdirektören 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Stadskansliet/Näringslivsdirektören 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Ledande sakkunnig, Stadskansliet/Nya företag / Företagsrådgivningsteamet 

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 

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att behandla ansökningar om understöd 

för ensamföretagare som beviljas för stabilisering av en avsevärt försämrad ekonomisk 

situation på grund av COVID-19-epidemin, och att genomföra och följa upp understöd som 

beviljats. Personuppgifter kan samlas in under tiden 16.3.2020–15.10.2020. 

Rättslig grund för behandlingen 

Behandlingen är nödvändig i enlighet med artikel 6 1 b-punkten i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att 

vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Kommunallagen (410/2015)  

• Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av 

ensamföretagare (199/2020) 

5. Innehåll i registret 

Data om ensamföretagaren som ansöker om understöd; namn, personbeteckning, e-

postadress, bankförbindelse, FöPL-försäkringsnummer och startdatum för 

företagsverksamheten.  Företagets namn, företagsform, FO-nummer, 

företagsverksamhetens huvudbransch, huvudprodukter och huvudtjänster samt 

hemkommun. Beskrivning av företagsverksamhetens ekonomiska situation år 2019 och av 

ändringarna i den ekonomiska situationen sedan coronavirusepidemin började 

(16.3.2020). 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Stadens interna:  

• Ärende- och dokumenthanteringsregister 

• Beräkningsregister  

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

10 år från och med beviljandedatumet. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna samlas av de registrerade. 
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