
Registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

5.12.2022

Deltagarregister för programmet för makar (Spouse Program)

1. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stad / Stadsstyrelsen

2. Registeransvarig

Stadskansliet /Näringslivsavdelningen / Chefen för immigrations- och

sysselsättningsärenden

Chefen för immigrations- och sysselsättningsärenden, som utnämnts av

näringslivsdirektören, är registeransvarig enligt statsstyrelsens beslut 7.3.2022 § 182 om

ansvar och uppgifter som gäller registerföring vid stadskansliet.

3. Kontaktperson för registret

Stadskansliet / Näringslivsavdelningen / Arbetskraft och invandring /

sysselsättningsfrämjande service för immigranter / Stödtjänster för kompetent arbetskraft /

Ledande expert

Kontaktuppgifter

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

Helsingfors stad



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

Syften med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att planera, genomföra, följa upp och

utveckla service som stöttar integration och sysselsättning. Servicens målgrupp är

internationella makar som bor i huvudstadsregionen, det vill säga personer som flyttat till

Helsingforsregionen från andra länder, vanligen på grund av partnerns arbete.

Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 punkt 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)

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

 Förvaltningslagen (434/2003)

5. Registrets datainnehåll

Registrering i programmet för makar

 namn

 e-postadress

 hemkommun

 postnummer

 företag där den registrerades make arbetar

 utbildningsnivå

 yrke

 ålder



 kön

 tidpunkt för flytten till Finland

Ansökan om Career Coaching-karriärhandledning inom programmet för makar

 namn

 e-postadress

 hemkommun

 postnummer

 avlagda examina

 arbetserfarenhet

 kunskaper och kompetens som är relevanta för arbetslivet

 sysselsättningssituation

 om den registrerade är kund hos arbets- och näringsbyrån

 framtida karriärplaner

Career Coaching-tjänsten

 namn

 e-postadress

 adress

 telefonnummer

 ålder

 kön

 fotografi

 videoinspelning

 yrke

 avlagda examina

 arbetserfarenhet

 kunskaper och kompetens som är relevanta för arbetslivet

 sysselsättningssituation

 framtida karriärplaner

 kod/användarnamn i systemet som identifierar personen



6. Syften för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Servicen finansieras genom projektet Talent Helsinki 2022–2023. Deltagarnas

namnuppgifter kan lämnas ut ur registret till Arbets- och näringsministeriet, UF-centret och

Statens revisionsverk för granskning av användningen av specialunderstödet.

7. Lagringsperioder för uppgifterna

Uppgifterna lagras i 10 år räknat från att projektet Talent Helsinki 2022–2023 har avslutats

(fram till 04/2033).

8. Källor för personuppgifterna

Den registrerade.
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