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Helsingfors befolkningsdatasystem
1. Personuppgiftsansvarig
Stadsstyrelsen. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till stadskansliets
strategidirektör. (stadsstyrelsens beslut 20.04.2020, § 457)

2. Registeransvarig
Befattning
Stadskansliet/Stadsfaktachefen

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Chefen för statistik och informationstjänster Stadskansliet / stadsforskning och -statistik
Kontaktuppgifter
Helsingfors stads registratorskontor
PB 10 (Norra esplanaden 11–13)
00099 HELSINGFORS STAD

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen
Ändamål med behandlingen
Syftet med användningen av personuppgifterna i registret är kommunala planerings- och
förvaltningsärenden.
 Kommunen sköter sina myndighetsuppgifter med stöd av speciallagar som
reglerar den kommunala verksamheten.
 kommunal information
 övriga förvaltnings- och beredningsuppgifter
 statistisk produktion
 forskning

Rättslig grund för behandlingen
Artikel 6 punkt 1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för
att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
I enlighet med EU:s allmänna dataskyddförordning artikel 6.1 e är behandlingen
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
I registret behandlas uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter. I enlighet med EU:s
allmänna dataskyddsförordning, 9 artikeln 2 g-punkten är behandlingen tillåten.
Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det
eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och
innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades
grundläggande rättigheter och intressen.
Central lagstiftning:
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
Dataskyddslagen (1050/2018)
Statistiklagen (280 / 2004)
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Kommunallagen (410/2015)

5. Innehåll i registret
Registret innehåller uppgifter om personer som bor eller har bott stadigvarande i Helsingfors.



Personens grundläggande uppgifter
Uppgifter om familjeförhållanden





Uppgifter om intressebevakning och omhändertagande
Uppgifter om hemvist, gällande och historiska uppgifter
Adressuppgifter

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

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Så länge som avtalet om ändringsdatatjänst mellan Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata och Helsingfors stad gäller. Avtalet gäller tillsvidare. Personuppgifterna
uppdateras en gång i veckan med ändringsdata från Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata.

8. Källor för personuppgifterna
Det nationella befolkningsdatasystemet

