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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

25.10.2022

Laskentarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike

Kaupunginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto / Rahoitusjohtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

rahoitusjohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Projektipäällikkö, Kaupunginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto / Talouden ohjaus

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Laskentarekisteri on tarjoitettu kaupungin ulkoiseen ja sisäiseen laskentaan,

käyttöomaisuuden hallintaan, laskutukseen sekä myynti- ja ostoreskontran hoitamiseen.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1b-kohta: käsittely on tarpeen sellaisen

sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 Kirjanpitolaki (1336/1997)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot sekä pankkiyhteystiedot.

Asiakkuutteen liittyvät tiedot.

Ennakkoperintärekisterin ja yrittäjien eläkevakuutuksen voimassaolotietoja ja tietoa

selvitystilasta tai konkurssista.

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.



Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. a-kohdan

perusteella: rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten

henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin

oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa tarkoitettua

kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella.

Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. b-kohdan

perusteella: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten

oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisten oikeuksien

noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin

se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion

lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn

perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Valtuutustieto ja annettavan palvelun suoraveloituksen palvelutunnus luovutetaan

pankkilaitosten käyttöön suoraveloitusaineistoja pankkeihin siirrettäessä.

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuoelle.

7. Tietojen säilytysajat

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuuntelman mukaisesti.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilöstöhallintorekisteri.

Helsingin väestötietojärjestelmä.
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