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REGISTERBESKRIVNING
Informationssystemet Merex/telefonkatalogdatabas

INNEHÅLL

1 Registrets namn Informationssystemet Merex

2 Registerförare Helsingfors stads Servicecentral-affärsverk
PB 9500
00099 Helsingfors stad

3 Registeransvarig Chefen för enheten telefon- och välbefinnandetjänster.

4 Kontaktperson i
registerärenden

I växeltjänsterna uppdateras uppgifterna av tre
administratörer och en teamförman.
Ändrade eller nya uppgifter anmäls av vederbörande
ämbetsverk eller verk.
Huvudansvariga är chefen för enheten telefon- och
välbefinnandetjänster och växeltjänsternas servicechef.

5 Ändamål och motivering
för behandling av
registret

Telefonkatalogdatabasen används internt av personerna vid
Servicecentralens förmedlingspunkter och av stadsanställda.
Offentliga och separat angivna uppgifter körs dagligen in i
elektroniska katalogmedier (numerot.hel.fi, Fonecta, Eniro).
Samtalsförmedlarna använder systemet för förmedling av
samtal, mottagning och utskickande av uppmaningar att
ringa upp samt för utlämnande av uppgifter.
När man loggar in i en arbetsstation med stadsanställdas
webbkoder kan man granska registrets informationsinnehåll
via webb-användargränssnittet. Uppgifterna får användas
endast i tjänstesyfte.

6 Informationsinnehåll i
registret/datatyper

Telefonkatalogdatabasen innehåller:

 uppgifter som identifierar poster (ID)
 personens namn
 telefonnummer
 uppgift
 beteckning
 PB-adress
 rumsnummer
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 faxnummer
 besöksadress
 ämbetsverkets eller affärsverkets
 organisationsstruktur
 e-postadress
 vikarie
 uppgifter om chefen och sekreteraren

7 Beskrivning av varifrån
information fås och
informationskällor

Uppgifterna som registreras i telefonkatalogdatabasen fås
från databaserna som Helsingfors stads ämbetsverk och
affärsverk upprätthåller.

8 Ändamål för vilka
personuppgifter i regel
lämnas ut

Registeruppgifterna lämnas inte ut för direktreklam,
distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, inte
heller för marknads- eller opinionsundersökningar eller
personmatriklar eller släktforskning.
Icke-hemlighållna och separat angivna uppgifter körs
dagligen in i elektroniska katalogmedier (numerot.hel.fi,
Fonecta, Eniro).
När man loggar in i en arbetsstation med stadsanställdas
webbkoder kan man granska registrets informationsinnehåll
via webb-användargränssnittet. Uppgifterna får användas
endast i tjänstesyfte.

9 Överföring av
registeruppgifter utanför
EU eller EES

Registeruppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

10 Principer för skydd av
registret

Personer som gör ändringar i registret loggar in i registret
med ett personligt användarnamn och lösenord.
Stadsanställda har rätt att granska och möjlighet att ändra
uppgifter om när- och frånvaro efter att de loggat in i stadens
arbetsstation med sina användarnamn och lösenord.
Användningen av registeruppgifterna bygger på aktualitet.
Ändrade och felaktiga uppgifter rättas. Uppgifterna i
telefonkatalogdatabasen förvaras i den aktiva databasen så
länge som personen är anställd vid Helsingfors stad.
Därefter raderas uppgifterna från användarregistret inom 1–
12 månader, beroende på den aktuella personens
uppgiftsområde.

11 Rätt till insyn Stadsanställda kan se nästan hela informationsinnehållet i
registret på sin arbetsstation.
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Dessutom kan en registrerad personligen eller skriftligen till
den registeransvarige eller stadens samtalsförmedling
framföra begäran om rätt till insyn. Registret omfattar inga
sådana uppgifter för vilka rätten till insyn inte kan
genomföras.

12 Rätt att begära rättelse
av en uppgift

En registrerad kan när som helst låta rätta de fel som han
eller hon upptäckt.

13 Utlämnande av
registeruppgifter

Registeruppgifterna lämnas inte ut för direktreklam,
distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte
heller för marknads- eller opinionsundersökningar eller
personmatriklar eller släktforskning.
Offentliga och separat angivna uppgifter körs dagligen in i
elektroniska katalogmedier (numerot.hel.fi, Fonecta, Eniro).

14 Information till den
registrerade

Ämbetsverken och verken informerar personerna vid sina
egna introduktioner om att uppgifterna om dem förs in i
Merex-informationsdatabasen.

15 Registerförvaltning; dess
bestämmanderätt och
uppgifter

Servicecentralen utövar som registerförare bestämmanderätt
över registret.
Ansvarig för upprätthållandet av registeruppgifterna är
Servicecentralens samtalsförmedlingstjänster samt i
överenskommen omfattning telefonkontaktpersonerna vid
ämbetsverken. Varje ämbetsverk och verk är ansvarig för att
lämna korrekta uppgifter i registret.


