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Huvudstadsregionens välfärdsenkät
1. Personuppgiftsansvarig
Helsingfors stad: strategidirektören (Stadskansliet/strategiavdelningen)
Vanda stad: stadsstyrelsen
Esbo stad: Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats forskningsdirektören vid
koncernförvaltningens enhet Förvaltning och utveckling/strategi
Grankulla stad: social- och hälsovårdsdirektör, social- och hälsovård

2. Registeransvarig
Befattning
Helsingfors stad; stadsfaktachefen (Stadskansliet/strategiavdelningen, stadsforskning och statistik)
Vanda stad: Strategi- och forskningschef (Stadens strategi och ledning –verksamhetsområde,
ekonomi och strategi/ strategi och forskning
Esbo stad: Forskningsdirektör (Koncernförvaltningen, Förvaltning och utveckling/strategi)
Grankulla stad: ledande överläkare, social- och hälsovård

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Helsingfors stad: Statistik- och informationstjänstchef (Stadskansliet/strategiavdelningen,
stadsforskning och -statistik))
Vanda stad: Planerare (Ekonomi och strategi, Strategi och forskning/ Teamet för forskning och
informationstjänster )
Esbo stad: Informationstjänstchef (Koncernförvaltningen, Förvaltning och utveckling/strategi)
Grankulla stad: ledande överläkare, social- och hälsovård

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

4. Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen
Kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) genomför
tillsammans en enkätundersökning, per post eller via internet, där man samlar uppgifter om
befolkningens levnadsförhållanden, livskvalitet, delaktighet, funktionsförmåga, hälsosituation och
livsstil. För den tid som används för att samla in och skapa forskningsmaterialet samt för att
säkerställa dess kvalitet bildas ett gemensamt register för huvudstadsregionens kommuner.
Upprätthållandet av det gemensamma registret upphör då forskningsmaterialet har skapats och
dess kvalitet säkrats.
Kommunerna som genomför undersökningen behandlar personuppgifter även också efter detta
skede. För denna behandling är de självständiga personuppgiftsansvariga och bestämmer själva
behandlingens syfte och dess rättsliga grund.

Rättslig grund för behandlingen:
EU:s allmänna dataskyddsförordning art. 6.1 a: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att
dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
I registret behandlas uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter.
Denna behandling är tillåten enligt artikel 9.2 j i EU:s allmänna dataskyddsförordning, enligt vilken
behandling är tillåten för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, 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)
Statistiklag (280 / 2004)
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5. Registrets datainnehåll
Personnamn, adress, postnummer och -kontor, modersmål (finska/svenska/ryska/engelska/annat),
kön, ålder, civilstånd, hemkommun och svarsuppgifter som innehåller uppgifter om den egna
hälsan och välfärden, vilka respondenterna själva rapporterat.

6. Överlåtelse av personuppgifter
Helsingfors: Registrets material överlämnas till Helsingfors stads register för statistisk och
forskningsverksamhet.
Vanda: Registrets material överlämnas till Vanda stads register för statistik och forskning
Esbo: Registrets material överlämnas till Esbo stads register för statistisk och
forskningsverksamhet
Grankulla: Registrets material överlämnas till hälsovårds patientregister
Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Uppgifterna sparas fram till 31.12.2021.

8. Källor för personuppgifterna
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och de personer som deltar i undersökningen.

