
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

27.2.2019 

Kundregister för kameraövervakningssystemet i metro- och 

spårvagnar, stationer och andra fastigheter som administreras 

av HST 

1. Personuppgiftsansvarig 

Helsingfors stads trafikverk (HST) direktionen Personuppgiftsansvarigs uppgifter har 

delegerats till förvaltningschefen (Direktionens beslut 23.1.2020/2) 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Förvaltningschefen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Trafikchefen 

Kontaktuppgifter 

PB 53250, 00099 Helsingfors stad 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

I registret samlas in de uppgifter som behövs för att trafik- och personsäkerheten ska 

kunna garanteras och ordningen upprätthållas i HST:s metro- och spårvagnar, stationer 

och andra fastigheter som administeras av HST, brott mot personalen, egendomen och 

kunderna förebyggas och ansvarsfrågor för förorsakade skador utredas, riskerna hanteras 

och säkerheten utvecklas. 

Rättslig grund för behandlingen 

Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning. 

Central lagstiftning 

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 

5. Innehåll i registret 

Registret innehåller bildmaterialet som de kameror i metro- och spårvagnarna, stationer 

och andra fastigheter som ingår i det inspelande övervakningssystemet spelat in. 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifter lämnas ut till polisen och andra myndigheter som utför brottsundersökningar 

samt till räddningsmyndigheterna. 



Uppgifterna ur registret överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Lagringen av uppgifterna styrs av stadens informationsstyrningsplan. Uppgifterna lagras 

en (1) månad. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna fås från övervakningskamerorna som placerats i metro- och 

spårvagnar, stationer och andra fastigheter och som automatiskt spelar in bildmaterial. 

Uppgifter om kunden fås vid behov manuellt eller elektroniskt från andra myndigheter och 

serviceproducenter antingen med kundens samtycke eller med stöd av lagen. 
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