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Rådgivningstjänst på distans för internationella experter

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

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att stödja internationella experters

etablering och sysselsättning i huvudstadsregionen. Tjänstens målgrupp är personer som

överväger flytt till huvudstadsregionen och internationella experter med familjer som

nyligen har flyttat till Helsingfors. Uppgifter behandlas även för statistiska syften och för att

få respons av kunder.

Rättslig grund för behandlingen

I enlighet med artikel 6 punkt 1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning är behandlingen

nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Central lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (1050/2018)

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5. Registrets datainnehåll

 Namn

 Telefonnummer

 E-postadress

 IP-adress

 Tjänster som intresserar kunden och bosättningskommun

 Utbildningsnivå

 Yrkesområde

 Avlagda examina



 Arbetserfarenhet

 Kunskaper som är relevanta för arbetslivet

 Kompetens

 Framtida karriärplaner

 Kundrespons

6. Syften för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Inga regelmässiga utlämnanden.

7. Överföring av personuppgifter utanför EU-/EES-området

Rådgivningstjänsten utförs via den amerikanska applikationen Microsoft Teams, varvid

personuppgifter blir överförda utanför EU-/EES-området.

Tjänsten kan betjäna kunder utanför EU-/EES-området.

8. Lagringsperioder för uppgifterna

Distansrådgivningstjänstens tidsbeställningsuppgifter lagras till slutet av januari 2024. De

personuppgifter som samlas in vid rådgivningen om arbetssökning lagras högst till slutet

av juni 2023.

9. Källor för personuppgifterna

Personuppgifterna fås av kunden själv.
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