
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

23.9.2020 

Medlemsregister för ungdomstjänsterna 

1. Personuppgiftsansvarig 

Kultur- och fritidsnämnden har per den 27.3.2018 § 71 delegerat den 

personuppgiftsansvariges uppgifter till ungdomsdirektören. 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Områdeschefen för den västra avdelningen för ungdomsarbetet 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Planerare, västrä ungdomsarbetet 

Kontaktuppgifter 

Helsingfors stad Registratorskontoret PB 10 (Norra esplanaden 11–13) 00099 Helsingfors 

stad 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 
behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet med registret är ordnande av och information om ungdomstjänsterna. Med 

hjälp av medlemsregistret vet man vilka som är de huvudsakliga användarna av 

ungdomstjänsterna. 

Rättslig grund för behandlingen 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den 

registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller 

flera specifika ändamål. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

5. Innehåll i registret 

Den registrerade: namn, födelsedatum, språk för ärendehanteringen, telefonnummer, 

adress, e-post, skola, klass, hemspråk.  

Uppgifter som rör vårdnadshavaren om den unga personen är under 18 år: namn, 

telefonnummer, e-postadress. 

Fotograferingstillstånd: registrerade som har fyllt 15 år. Fotograferingstillstånd av 

vårdnadshavaren: registrerade under 15 år. 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifterna lämnas inte ut; inte heller utanför EU- eller EES-länderna. Utlämnande av 

uppgifter för statistiska ändamål sker anonymt. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Personuppgifterna lagras ett kalenderår efter att den registrerades medlemskap har slutat. 

Medlemskapet går ut i sluten av verksamhetsperioden. En verksamhetsperiod pågår från 

den 1 september till den 31 augusti följande år. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna fås av den registrerade själv och av hans eller hennes vårdnadshavare. 
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