
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

22.3.2021 

Helsingfors stads kundregister för anskaffning och överlåtelse 

av tomter 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till 

markanvändningschefen. Stadsmiljönämndens beslut 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Tomtchef 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Tomtenhetens chef 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58213, 00099 Helsingfors stad 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet för behandling av personuppgifter är att överlåta tomter i Helsingfors stads ägo 

och skaffa fastigheter till staden, driva in hyresfordringar för tomter och marknadsföra 

tomter. 

Rättslig grund för behandlingen 

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: den registrerade har lämnat sitt 

samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera ändamål.  

Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig 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.  

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)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

 Kommunallagen (410/2015)  

 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 

 Jordabalk (540/1995) 

 Jordlegolag (258/1966) 



5. Innehåll i registret 

 namn  

 e-postadress  

 adress  

 telefonnummer  

 företagets namn  

 personbeteckning  

 i samband med köp eller hyrning av tomt, uppgifter om hemkommun samt barnens 

namn och födelsedatum, graviditetsintyg 

 fastighetsbeteckning 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Personuppgifter lämnas till myndigheter som är berättigade till det utifrån lagstiftning.  

Registeruppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Tomtavtal lagras permanent, övriga uppgifter två år efter att de mottagits. 

8. Källor för personuppgifterna 

Uppgifterna fås från personen själv och från Suomen Asiakastieto Oy. 
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