
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

1.6.2021 

Register över trafik- och gatuplanering i Helsingfors stad 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till 

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

2018. 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, 00099 Helsingfors stad  

2. Registeransvarig 

Befattning 

Chef för trafik- och gatuplaneringen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Chef för enheten för verksamhetsledning respektive planeringsenheten 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, 00099 Helsingfors stad  



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att genomföra trafikoch gatuplanering 

i Helsingfors stad. 

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 offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

 Vägtrafiklagen (729/2018)  

 Lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005)  

 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 

5. Innehåll i registret 

Kommuninvånarens namn, telefonnummer, adress, e-post, fastighetsbeteckning, 

registreringsnummer för fordon. För serviceproducenter, namn och kontaktuppgifter, 

meritförteckning, födelsedatum, utbildnings- och arbetshistorik. Ansvarigs, kontaktpersons 

och registrators namn och organisation. 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifter lämnas vid behov ut enligt avtal.  

Registeruppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska Unionen eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

De personuppgifter som samlats in inom gatuplaneringens kommunikationsplanering 

lagras tills gatuplanen vinner laga kraft.  

Inom trafikplaneringen lagras uppgifterna permanent som en del av 

planläggningsplaneringen.  

Responserna lagras i högst tio år. 

De personuppgifter som samlats in inom trafik- och gatuplaneringservices planering av 

verksamheten lagras tills permanent.  

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna samlas in från personerna själva och ur myndighetssystem. 
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