
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

23.3.2021 

Kundregister för stadsmiljösektorns upphandlingstjänster 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till 

förvaltningsdirektören. Stadsmiljönämndens beslut HEL 2018-004277 av den 15 maj 2018.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Anskaffningschef 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Anskaffningschef 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58208, 00099 Helsingfors stad 



4. Ändamål för behandling av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål för behandlingen 

Ändamålet för behandling av personuppgifter är beredning av upphandlingar med 

anknytning till stadsmiljösektorns upphandlingstjänsters verksamhet och utvecklande av 

upphandlingsprocesser, förverkligande av upphandlingsförfaranden samt uppgifter 

rörande verkställandet av avtal. 

De mottagna straffregisterutdragens personuppgifter ur straffregistret som avses i 6 b § i 

straffregisterlagen behandlas med stöd av rättsenlig överlämning till myndighet för den 

offentliga upphandlingens upphandlingsförfarande för att utreda villkoren för uteslutande 

av anbudsgivare och kandidater. 

Rättslig grund för behandlingen 

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. 

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

utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller för att utöva sådan offentlig makt som 

hör till den registeransvarige. 

Central lagstiftning 

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

 Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 



 Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter 

och posttjänster (1398/2016) 

 Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående 

arbetskraft (1233/2006) 

 Straffregisterlagen (770/1993) 

 

Den särskilda lagstiftning som gäller för varje enskilt uppdrag utgör också en rättslig grund. 

5. Innehåll i registret 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning, information om 

personernas arbetslivserfarenhet och utbildning, personuppgifter i straffregistret som ingår 

i straffregisterutdrag samt andra personuppgifter enligt uppdragets karaktär. 

6. Regelrätta utlämnanden av personuppgifter 

Personuppgifter lämnas ut enligt avtal till berättigade aktörer.  

Registeruppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringstider för uppgifterna 

Dokument och uppgifter med anknytning till upphandlingarna lagras enligt Helsingfors 

stads informationsstyrningsplan (tiedonohjaus.hel.fi). Till exempel lagras offerter i 10 år. 

Straffregisterutdrag förstörs omedelbart efter att uppgifterna har kontrollerats. 

Dessutom behandlar den upphandlande enheten upphandlingsdokument, som andra 

upphandlande enheter publicerar, för att utveckla sin verksamhet. Personuppgifterna i 

dessa dokument lagras bara tillfälligt tills de har anonymiserats. 



8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifter fås från personen själv, samarbetsföretag eller offentliga källor (t.ex. 

offerttjänster, handelsregistret).  
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