
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

10.7.2018 

Naturdatasystemets observatörregister 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden. Den personuppgiftsansvarigas uppgifter har delegerats till 

kundrelationsdirektören. Stadsmiljönämndens beslut 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58235, 00099 Helsingfors stad     

2. Registeransvarig 

Befattning 

Enhetschefen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Miljöinspektören, vars uppgifter inkluderar drift av Naturdatasystemet 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58235, 00099 Helsingfors stad     



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet för behandling av personuppgifter i registret är att behandla naturobservationer 

som baseras på Naturdatasystemets verksamhet. 

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 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 kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986)  

 Naturvårdslagen (1096/1996)  

 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)  

 Miljöskyddslagen (527/2014)  

 Vattenlagen (587/2011)  

 Lagen om fiske (379/2015) 

5. Innehåll i registret 

I Naturdatasystemets personregister registreras observatörens förnamn och efternamn 

samt eventuell speciell artkunskap. 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Personuppgifter lämnas inte ut regelbundet. Personuppgifter kan lämnas med den 

registrerades samtycke.  

Registeruppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Uppgifterna lagras så länge data om observationen sparas i Naturdatasystemet. Det finns 

ingen tid utsatt för lagring av uppgifterna. 

8. Källor för personuppgifterna 

Från den registrerade själv och den som beställer naturutredningar. 
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