Registerbeskrivning
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
31.1.2019

Register över anställda inom projektet Spår-Jokern och över
personalkommunikation
1. Personuppgiftsansvarig
Helsingfors stads trafikverk (HST) direktionen Personuppgiftsansvarigs uppgifter har
delegerats till förvaltningschefen (Direktionens beslut 23.1.2020/2)

2. Registeransvarig
Befattning
HST: Förvaltningschefen
Esbo stad: projektchefen
Sitowise Oy: projektchefen
Ramboll Finland Oy: projektchefen
VR Track: projektchefen
YIT Rakennus Oy: projektchefen

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Kommunikationsplanerare
Kontaktuppgifter
Helsingfors stads affärsverk trafikverket, PB 38200, 00099 Helsingfors stad

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen
Ändamål med behandlingen
Registret över anställda inom projektet Spår-Jokern och över personalkommunikation
används för att hitta och lagra kontaktuppgifter för dem som arbetar med projektet, för
planering och ordnande av utbildningar och andra tillställningar, administration av
systemanvändare samt för personalkommunikation.
De registrerade är personer med ett sakligt samband med den personuppgiftsansvarige
antingen i egenskap av anställda, tidigare anställda eller som personer som utför ett
arbete som den personuppgiftsansvarige beställt. Med anställd avses även
tjänsteinnehavare.
Rättslig grund för behandlingen
Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen grundar sig på ett
samtycke som den registrerade lämnat till att dennes personuppgifter behandlas för ett
eller flera specifika ändamål.
Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att
fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part.

Central lagstiftning


EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)



Dataskyddslagen (1050/2018)



Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)



Kommunallagen (410/2015)



Förvaltningslagen (434/2003)

5. Innehåll i registret
I registret lagras följande uppgifter om de registrerade, antingen helt eller delvis:


Namn



Adress



E-postadress



Telefonnummer



Organisation



Klass



Division



Tekniktyp



Användarnamn



Nyckelnummer



Tilläggsinformation angående projektfunktioner



Uppgifter om utbildning, behörigheter och färdigheter



Uppgifter om användarrättigheter, -tillstånd och -utbildningar för projektet

Riktigheten av de uppgifter som användarna uppger bestyrks inte.

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
Uppgifterna lämnas inte ut ur registret.
Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Personuppgifterna lagras i registret tills att projektet Spår-Jokern upphör.

8. Källor för personuppgifterna
I registret lagras de uppgifter som de registrerade meddelar till projektet Spår-Jokern eller
som man fått manuellt från de personer som arbetar med projektet Spår-Jokern, till
exempel för att utföra ett arbete som den personuppgiftsansvarige beställt eller för
verkställande eller beredning av ett avtal. Även offentliga eller privata register eller andra
informationskällor kan användas för insamlingen av uppgifter.

